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سخني با خوانندگان

رشد و توسعه اقتصادی و بهبود شرایط زندگی مستلزم توسعه سیستمها و خدمات زیرساختی و توسعه این
سیستمها ،نیازمند سرمایهگذاریهای عظیم و دانش فنی ویژه است .شیوه یا مدل ثابتی برای توسعه زیرساختها

در کشورهای مختلف وجود ندارد ولی تمایل بخش خصوصی به ارائه خدمات عمومی و سرمایهگذاری ،بهویژه در
مواردی که ریسکهای کمتری بهدنبال دارد ،دولتها را بر آن داشته است تا مدلهای مختلفي ،بهویژه الگوي
مشارکت عمومی  -خصوصی را برای توسعه زیرساخت ها به کار گیرند.
مشارکت عمومی -خصوصی طیف گستردهای از روابط میان شرکتهای خصوصی و دولتی را در بر میگیرد و بسته
به کشوری که در آن بهکار میرود ،دارای تعاريف متعددی است .در واقع ،این اصطالح برای توصیف مجموعهای از
توافقنامهها میان نهادها و شرکتهای بخش خصوصی و عمومی مورد استفاده قرار ميگيرد .معموالً ،یک مشارکت
عمومی -خصوصی ،یک قرارداد بین یک نهاد دولتی و بخش خصوصی برای ایجاد دارایی یا خدمات عمومی است
که در آن بخش خصوصی قسمت اعظم ریسکها و مسئولیتهای مدیریتی را برعهده دارد.
مشارکت عمومی -خصوصی در توسعه زیرساختها تجربهای نسبتاً جدید در بسیاری از کشورهای در حال توسعه
است .اگر چه دولتها ،گامهای مختلفی برای ترویج مشارکت عمومی -خصوصی برداشتهاند ،کمبود ظرفیت در
کشورها ،هنوز مانع عمدهای برای اجرای پروژههای مشارکت عمومی -خصوصی بهشمار میآید .تدوین راهنماها و
منابع اطالعاتی در این زمینه یکی از اقدامات مؤثر برای ظرفیتسازی و رفع ابهامات و سوءتفاهمهاي احتمالی در
مورد مشارکت عمومی -خصوصی است.
در این راستا ،گروه بینالمللی رهشهر بر آن شد تا با بررسی جنبههای مهم مشارکت عمومی -خصوصی ،از جمله
فعالیتها و اقدامات اجرایی ،ساختار و مدلهای مشارکت عمومی -خصوصی ،نقش دولت و نهاد رگوالتوری در
مشارکت عمومی -خصوصی ،موضوعات مالی و قراردادی ،یک تصویر کلی از فرایند توسعه مشارکت عمومی-
خصوصی ارائه دهد.
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مقدمه

مقدمه

بهواسطهي اين موافقتنامه ،منابع ،مهارتها و داراييهاي هر

امروزه ،دولتها در سراسر جهان بهطور فزایندهای برای ارائه

بخش در ارايهي خدمات يا امكانات به عموم ،بهاشتراک گذاشته

خدمات زیرساختی در بخشهای انرژی ،نیرو ،مخابرات ،حمل و

ميشود .بهعالوه ،هر يك از طرفين در ريسكها و پاداشهاي

نقل و آب به بخش خصوصی روي آوردهاند .برخی دالیل افزايش

احتمالي در ارايهي خدمات و/يا امكانات شريك است [ .]5اين

مداخله بخش خصوصی در ارائه چنین خدماتی بهشرح زیر است

تعريف و ساير تعاريف ارائهشده در منابع مختلف ،در مفاهيم زير

[:]8

مشترك هستند [.]6
قابلیت دسترسی به منابعی که میتواند پاسخگوی
نیازهای سرمایهگذاری در زیرساختها باشد؛
کارایی بخش خصوصی در تحویل پروژه و بهرهبرداری
از آن؛

انتقال ريسک
بهاشتراك گذاشتن ريسك
به اشتراک گذاشتن مهارتها
به اشتراک گذاشتن دارايیها

دسترسی به فناوریهای پیشرفته؛

به اشتراک گذاشتن منابع

توسعه پایدار در تأسیسات و خدمات زیرساختی.

گذاشتن پاداشها
به اشتراك
ِ

افزون بر اين ،تغییر خطمشی به سمت اقتصاد بازار 1در سالهای

گذاشتن مسووليتها
به اشتراك
ِ

اخیر ،منجر به افزایش تمایل به مشارکت عمومی  -خصوصی در

سو ِد متقابل

توسعه زیرساختها شده است .هر چند مشارکت بخش خصوصی

ارزشآفرینی پول

در توسعه زیرساختها موضوع جدیدی نیست 2ولی مشارکت

كردن اهداف مشترك
دنبال
ِ

عمومی  -خصوصی ( 3)PPPبه شکل امروزی ،نوع جدیدی از رابطه
میان بخش خصوصی و عمومی بهشمار ميآيد .در سالهای اخیر،
کشورهای مختلف با توجه به سیستمهای قانونی و اجرایی خود

صرفهجويي در هزينههايِ چرخهي حيات/طولعمر
پروژه

در ترتیبات مشارکت عمومی-خصوصی ،طرفین ،معموالً بر اساس

و در راستای دستیابی به اهداف سیاسی دولتها ،برندهای خود

قراردادهای قانونی یا سایر ساز و کارها ،در تقسیم مسئولیتها

را از مدلهای مشارکت عمومی -خصوصی و ترتیبات مدیریتی و

برای اجرا ،بهرهبرداری و مدیریت پروژهها توافق میکنند .این

سازمانی برای اجرای پروژهها ،ارائه دادهاند [.]8

همکاری یا مشارکت بر اساس تخصص هر یک از طرفین بهنحوی

مشارکت عمومی -خصوصی بسته به بستر و کشوری که در

که بتواند پاسخگوی نیازهای تعریفشده جامعه باشد ،از طریق

آن به کار میرود ،دارای تعاريف متعددی است .بهعنوان مثال،

اختصاص منابع ،ریسکها ،مشوقها و مسئولیتها پایهگذاری

شوراي ملي كانادا برای پروژههای  ،4 PPPآن را بهصورت«يك

میشود .تخصیص این عناصر و سایر جنبههای پروژههای مشارکت

توافق قراردادي ميان بخش عمومي و خصوصي» تعريف ميكند.

عمومی -خصوصی مانند جزئیات اجرا ،اتمام قرارداد ،تعهدات

1- Market Economy
 -2به عنوان مثال ،مشارکت بخش خصوصی در بخش حمل و نقل در اروپا و ایاالت متحده امریکا به قرن هفدهم و واگذاری امتیازهای بهرهبرداری از جادهها و کانالهای دریایی
برمیگردد و یا خطوط راهآهن ایاالت متحده امریکا توسط شرکتهای خصوصی در قرن نوزدهم احداث شده است.
3- Public-Private Partnership
4- Canadian National Council for PPPs
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مقدمه

طرفین ،حل اختالفات و تمهیدات پرداخت ،پس از مذاکره ،با

در بيشتر موارد ،موفقیت پروژههای مشارکت عمومی-

قراردادی که بین طرفین منعقد میشود ،مکتوب میگردد [.]8

خصوصی به کارایی نهاد رگوالتوری بستگی دارد.

رشد اقتصادی کشورها در سالهای اخیر به تقاضای روزافزون برای

مزاياي مشارکت عمومی -خصوصی دولتها را بر آن داشته

خدمات زیرساختی در تولید محصوالت و خدمات و در نگهداري

است تا استفاده از این مکانیزم برای ارائه خدمات زیرساختی را

اثربخش ،قابلاعتماد و مقرونبهصرفه زنجیرههای تأمین و توزیع

بخشی از راهبرد و برنامهریزیهای خود قرار دهند .در این راستا،

منجر شده است .لزوم پاسخ به تقاضای روزافزون براي استفاده از

بسیاری از کشورها سعی نمودهاند با استقرار رژیمهای قانونی و

خدمات زیرساختی و عدم کفایت منابع موجود در بیشتر کشورها

رگوالتوری ،ایجاد تغییر در بخشهای مختلف زیرساختی ،ایجاد

و نیازهای سرمایهای بخشهای زیرساختی ،اهمیت مشارکت

روالهای اداری و اجرایی مناسب و تدوین خطمشیهای مناسب،

عمومی -خصوصی را دو چندان نموده است [.]8

شرايط مساعدي را برای ترویج مشارکت عمومی  -خصوصی

در عین حال ،مشارکت عمومی  -خصوصی میتواند در میان

ایجاد نمایند تا به این ترتیب ،امکان احداث بزرگراهها ،خطوط

و بلندمدت ،هزینههای نهفته اقتصادی1و تعهدات اقتضایی2برای

راهآهن ،بنادر ،فرودگاهها ،سیستمهای مخابراتی ،نیروگاهها و

دولت بهدنبال داشته باشد .بنابراین ،پیش از تصویب پروژههای

سیستمهای جدید تصفيه آب و فاضالب یا ارتقاء و بهروزرسانی

مشارکت عمومی -خصوصی توسط دولت ،باید جنبههای

تأسیسات و سیستمهای موجود با استفاده از انواع مدلهای

اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،قانونی و اجرایی بهدقت بررسی

مشارکت عمومی -خصوصی فراهم گردد .ارزش این پروژهها

شود .مشارکت عمومی -خصوصی محدودیتهایی نیز دارد که

میتواند از چند صد هزار تا چند میلیارد دالر باشد [.]8

باید مورد توجه قرار گیرد .این محدودیتها عبارتند از [:]8

مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساختها بین سالهای

اجرای همه پروژهها به دالیل سیاسی ،قانونی ،مالی و...
امکانپذیر نیست،
بخش خصوصی ممکن است تمایلی برای اجرای پروژه
نداشته باشد یا از ظرفیت کافی برخوردار نباشد.

 1990تا  1997در سراسر دنیا ،رشد چشمگیری داشته است.
در حال حاضر ،میتوان گفت تقریباً در تمام کشورها ،گونهای

از فعالیت بخش خصوصی در توسعه زیرساختها وجود دارد؛
هرچند این پیشرفت در برخی کشورها کمتر از حد انتظار بوده

پروژههای مشارکت عمومی -خصوصی ممکن است

است .دالیل اصلی کندی در توسعه مشارکت عمومی -خصوصی

بهدلیل هزینههای باالتر تأمین مالی و تبادالت مالی

را میتوان در کمبود دانش عمومی و محدودیت ظرفیت در بخش

پرهزینه باشد.

دولتی ،عدم اطمینان و ثبات فرایندهای اجرایی و تایید و تصویب

انتقال مالکیت به بخش خصوصی ممکن است برای
بهبود عملکرد اقتصادی کافی نباشد و مستلزم تغییر

و همچنين ناکارآمدی خط مشیها ،سیاستها ،محیطهای
قانونی و رگوالتوری خالصه نمود [.]8

در برخی شرایط مانند مدیریت و بهرهبرداری عملیات
زیرساختها باشد.

1- underlying fiscal costs
2- contingent liabilities
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فعالیتها و اقدامات اجرایی

فعالیتها و اقدامات اجرایی

شرکت توسط صاحب امتیاز ،مجوز کار برای خارجیان ،مجوز

الف .چارچوب قانونی مشارکت عمومی  -خصوصی

واردات تجهیزات و مواد و  )...دارد .ابزارهای قانونی ممکن است انواع

در بسیاری از کشورها ،مسئولیت فراهم ساختن خدمات زیرساختی

قراردادهای مجاز مشارکت عمومی  -خصوصی ،شرایط عمومی

1

این مدلها ،راهنماهای تخصیص ریسک ،ارائه مشوقهای مختلف

هر کشور ،قوانین خاصی بر بخشهای زیرساختی حاکم است.

مانند مشوقهای مالی را تعیین کنند یا به جزئیات پروژه مانند

به این ترتیب ،مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساختها،

شناسایی ،تعریف و تصویب پروژه ،مذاکرات قراردادی و تدوین

برعهده بخش دولتي است .بسته به ساختار قانونی و اجرایی

مستلزم صدور مجوز توسط نهاد(های) قانونی 2است .معموالً

قرارداد و موافقتنامههای مربوطه ،موضوعات اجرایی و تعیین

الزامات قانونی و روالهای مربوط به مشارکت بخش خصوصی،

مسئولیتهای بخشهای مختلف عمومی بپردازند .در برخی

پیچیده ،متعدد ،دارای ساز و کارها و ابزارهای متفاوت ،مبهم (در

کشورها ،نهادها یا دپارتمانهای ویژه مشارکت عمومی  -خصوصی

بسیاری از جنبهها) و بدون چارچوب زمانی مشخص برای تکمیل

در سایه این ابزارهای قانونی خاص در دولت شکل گرفته است.

است .بهعنوان مثال ،رژیم قانونی حاکم بر مشارکت عمومی -

این نهادهای ویژه دولتی ،توسعه و اجرای پروژههای مشارکت

خصوصی میتواند دارای ساز و کارها و ابزارهای متفاوت

عمومی  -خصوصی را در آن کشورها تسهیل كردهاند .از جمله این

از جمله قوانین مربوط به شرایط خصوصی پیمان ،3قوانین

نهادها میتوان به مرکز تسهیل سرمایهگذاری در زیرساختها در

حاکم بر شرکتها ،قوانین مالیاتی ،قوانین کار ،قانون حمایت

بنگالدش ،4کمیته ملی تسریع خطمشی ارائه خدمات زیرساختی

از مصرفکنندگان ،قانون مربوط به ورشکستگی ،قوانین خاص

در اندونزی 5و مرکز مدیریت سرمایهگذاری بخش خصوصی در

حاکم بر بخشهای زیرساختی ،قانون سرمایهگذاری خارجی،

زیرساختها در جمهوری کره 6اشاره نمود [.]8

قانون مربوط به مالكيت معنوي ،قوانین زیست محیطی و بسیاری
از قوانین دیگر شود [.]8

ب :همکاری و ساز و کارهای اجرایی

برای غلبه بر مسائل فوق ،بسیاری از کشورها ،قوانین خاصی را

ساز و کار اجرایی در اجرای پروژههای مشارکت عمومی -خصوصی

بهتصویب رسانده و ابزارهای رگوالتوری ویژهای را ایجاد نموده

به سیستم دولت و ساختار کلی اجرایی و رژیم قانونی حاکم بر

یا با الحاق ضمائمی ،قوانین موجود در بخشهای زیرساختی را

پروژههای مشارکت عمومی  -خصوصی بستگی دارد .از آن جا

اصالح كردهاند .این اقدامات به کاهش عدم اطمینان پروژههای

که این عناصر در كشورهاي مختلف با يكديگ ر متفاوتند ،ساز و

مشارکت عمومی  -خصوصی و افزایش اعتماد سرمایهگذاران

کار اجرایی نیز در کشورهای مختلف ،با هم فرق دارد .معموالً،

کمک نموده است [.]8

سازمانها و نهادها در سطوح ملی (و ایالتی در ساختار فدرال)

افزون بر اين ،قوانین ،نقش مهمی در تسهیل صدور گواهیها،

بیشتر پروژههای مشارکت عمومی  -خصوصی را آغاز و اجرا

پروانهها و مجوزهای الزم برای اجرای پروژه (مانند مجوز تأسیس

مینمایند .حق اعطای قراردادهای مشارکت عمومی -خصوصی و

1- administrative
2- legal authority
3- private contract law
)4- Infrastructure Investment Facilitation Centre or (IIFC
)5- National Committee for the Acceleration of Infrastructure Provision Policy (KKPPI
)6- Private Infrastructure Investment Management Center (PIMAC
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تایید توافقات قراردادی معموالً در بخش دولتی متمرکز میشود

و مدیریت پروژههای مشارکت عمومی  -خصوصی از دانش و

و ممکن است نهاد ویژهای به این منظور در سطح وزیر یا هیأت

مهارتهای الزم برخوردار نیست [.]8

وزیران وجود داشته باشد [.]8

یکی از ابزارهای ارتقاء دانش و مهارت بخش دولتی ،ایجاد

بسته به سیستم هر كشور ،اجرای پروژههای مشارکت عمومی-

واحدها یا دپارتمانهای مشارکت عمومی  -خصوصی يا برگزاری

خصوصی مستلزم همکاری و مشارکت سازمانهای دولتی متعدد

برنامههای ویژه مشارکت عمومی  -خصوصی با اهداف مشابه است.

در سطوح مختلف است .وظایف سازمانهای دولتی (یا دولتهای

این واحدها یا برنامهها در برخی کشورها در آسیا و اروپا تشکیل

محلی) در بخشهای مختلف زیرساختی و چگونگی آغاز ،توسعه،

شده و پروژههای موفقی را سازماندهی کردهاند .موقعیت اجرایی

صدور تاییدیهها ،تدارک (تدارکات) ،1مذاکره ،عقد قرارداد با

واحدهای مشارکت عمومی  -خصوصی در کشورهای مختلف،

بخش خصوصی و باالخره اجرای پروژه توسط ابزارهای قانونی یا

متفاوت است؛ به عنوان مثال ،این واحدها میتوانند صرفاً دولتی،

راهنماها و قواعد دولتی تعریف میشود .شکل شماره  1گامهای

شبهدولتی ،2مستقل 3یا حتی یک نهاد شبهخصوصی 4باشند .نقش

معمول در فرایند اجرای پروژههای مشارکت عمومی  -خصوصی

کارکرد این واحدها نیز از کشوری به کشور دیگر متفاوت است .در

را نشان میدهد [.]8

حالی که این واحدها در برخی کشورها نقش مهم و کارکردهای

تعاریف صریح و روالها و دستورالعملهای روشن و واضح در

گستردهای از ایجاد پروژه تا تایید آن را دارند (مانند فیلیپین و

مورد وظایف سازمانهای ذیصالح در مراحل مختلف فرایند

انگلستان) ،در سایر کشورها صرفاً نقش مشورتی با کارکردهای

اجرای پروژه برای اجرای برنامههای مشارکت عمومی -خصوصی

محدودی دارند (مانند هلند و ایتالیا) [.]8

ضروری بهشمار ميآيد .دستورالعملها و روالهای کاری اثربخش

یکی دیگر از موضوعات مهم در اجرای پروژهها ،هماهنگیهای

در کاهش عدم اطمینان در مراحل مختلف ایجاد و تایید پروژه

اجرایی 5است .معموالً سازمانها و نهادهای متعددی در اجرای

و همچنین ،کاهش هزینههای عملیاتی پروژههای مشارکت

پروژهها نقش دارند؛ بهعنوان مثال ،صدور گواهیها و مجوزها

عمومی  -خصوصی بسیار مؤثر است [.]8

مستلزم اقدامات سازمانهاي دولتی متفاوتی در سطوح مختلف

ایجاد و توسعه یک پروژه مشارکت عمومی  -خصوصی ،ماهیتاً

است .بنابراین ،ایجاد یک ساز و کار رسمی برای هماهنگی

کاري پیچیده و مستلزم مهارتهای خاصی است که معموالً برای

اقدامات سازمانهای مسئول در اجرای پروژه بر اساس الزامات

پروژههای متداولی که توسط بخش دولتی اجرا میشده ،مورد

قانونی و رگوالتوری ضروری به نظر میرسد [.]8

نیاز نيست .موفقیت پروژههای مشارکت عمومی  -خصوصی به

سازمان اجرایی مربوطه میتواند با شناسایی سازمانها و نهادهای

توانایی بخش دولتی قوی در شناسایی ،مذاکره ،تدارک و مدیریت

مسئول در فرایند اجرای پروژه ،از همان ابتدای پروژه ،ساز و

پروژههای مناسب در یک فرایند شفاف بستگی دارد .هرچند،

کاری برای هماهنگی و برقراری ارتباط میان آنها برقرار نماید تا

در اغلب موارد ،بخش دولتی برای ایجاد ،توسعه ،تأمین مالی

صدور گواهیها و مجوزهای الزم در اسرع وقت میسر گردد [.]8

1- Procurement
2- semi-government
3- autonomous
4- quasi-private
5- administrative
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منابع داخلی
• •طرحهای موجود
• •طرح توسعه ساالنه
• •مجموعه پروژههای PPP

مطالعات و گزارشهای موجود

رژیمهای قانونی و رگوالتوری و
خطمشیهای موجود

شناسایی پروژه
• •(سازمان اجراکننده)
• •آمادگیهای داخلی
• •بررسی موشکافانه نهادی/سازمانی

توسعه پروژه و بررسی موشکافانه
• •طرحریزی پروژه
• •بررسی موشکافانه پروژه
• •طرح تأمین منابع مالی

منابع خارجی
• •پروژههای بدون مناقصه
• •سایر

مشارکت ذینفعان
مشارکت دولت
بازاریابی اجتماعی

حمایت از سوی دپارتمان  /مرکز ملی
متولی پروژههای PPP

ساز و کار اجرا و
ساز و کار قبل از تدارک
اخذ مجوزهای سازمان محیط زیست،
سرمایهگذاری و ...
تصویب پروژه

تدارک
مذاکرات قراردادی
تصویب نهایی
• •تصویب توافقات قراردادی
• •عقد قرارداد
بررسی منابع مالی در دسترس و
تصمیمگیری در مورد
تأمین منابع مالی

اخذ مصوبه دولت (توسط فرد  /سازمان
ذيصالح)

صدور گواهینامهها ،پروانهها ،مجوزها و )...
• •احداث پروژه
• •مدیریت قرارداد (مرحله ساخت)

بهرهبرداری از پروژه
شکل  .1فرایند اجرای پروژههای مشارکت عمومی -خصوصی
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جدول  .1مراحل توسعه و اجرای پروژههای PPP

1

شناسایی بخش خصوصی  /پروژههای PPP

الف شناسایی پروژه
ب



ساختار مفهومی پروژه



بررسی موشکافانه (چارچوب قانونی و رگوالتوری ،سیاست و خطمشی دولت ،مشارکت سایر واحدها ،ظرفیت
داخلی و )...



راهبرد اجرای پروژه



تشکیل کمیته(های) پروژه



تصویب دولت (بهعنوان مثال ،تصویب توسط نهاد ویژهای که برای  PPPتأسیس شده)

ج

انتصاب مشاور معامالت (در صورت لزوم)


2

اقدامات اولیه و فعالیتهای مقدماتی داخلی



شرح خدمات



انتصاب

تصویب دولت

توسعه پروژه و بررسی موشکافانه پروژه





طرحریزی پروژه و امکانسنجی



تحلیل ریسک و ماتریس مدیریت ریسک



مدل کسب و کار



ارزشآفرینی پول



حمایت دولت



تأمین منابع مالی



ویژگیهای خدمات و محصول



شرایط پایه قرارداد



اعتبارسنجی مستقل پروژه (در صورت امکان)



طرح مقدماتی تأمین مالی

تصویب دولت (بهعنوان مثال ،تصویب توسط نهاد ویژهای که برای  PPPتأسیس شده ،وزراتخانه مربوطه ،بانک
مرکزی)... ،


طرح تأمین مالی
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3

اقدامات اولیه و اجرایی


4



پیشنویس قرارداد



موضوعات خاص (تخصیص زمین ،تبادالت ارزی ،جذب سرمایهگذاری)... ،



مالکها و کمیته ارزیابی مناقصه

تصویب دولت (نهاد ویژهای که برای  PPPتأسیس شده ،وزارت دادگستری)... ،



تمایل بخش خصوصی



مناقصهگران احراز صالحیتشده



درخواست ارائه پیشنهاد ) - (RFPنهایی نمودن ویژگیهای خدمات و محصول



مناقصه نهایی



ارزیابی پیشنهاد دهندگان و انتخاب

تصویب دولت (نهاد ویژهای که برای  PPPتأسیس شده ،کابینه وزیران)... ،

اعطاء و مدیریت قرارداد


6



تهیه اسناد مناقصه

تدارک


5



اقدامات اجرایی



اعطاي قرارداد ،مذاکره و امضاي قرارداد و جمعبندی مالی



مدیریت تحویل خدمات



انطباق با قرارداد



مدیریت ارتباطات



مذاکره مجدد (در صورت نیاز)

تصویب دولت (نهاد ویژهای که برای  PPPتأسیس شده ،کابینه وزیران)... ،

حل اختالفات
 ایجاد فرایند و تعیین گروه حل اختالف


تصویب دولت (در صورت نیاز توسط سازمانهای مربوطه)

توجه :فعالیتهای ارائهشده و عبارت تصویب دولت که در مقاطع مختلف در این جدول به آن اشاره شده ،صرف ًا جنبه

اخباری دارد .مراحل واقعی تصویب دولت و فعالیتهای ارائهشده در كشورهاي مختلف ،متفاوت است.
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ساختار و مدلهای مشارکت عمومی -خصوصی

ساختار و مدلهای مشارکت عمومی-
خصوصی

پولهایی که در این حساب نگهداری میشود ،توسط كارگزار اماني
بین طرفهای مختلف بر اساس شرایط قراردادی توزیع میگردد.

الف :ساختار مشارکت عمومی  -خصوصی

شکل شماره  2ساختار سادهای از مشارکت عمومی  -خصوصی را

ساختار مشارکت عمومی  -خصوصی میتواند بسیار پیچیده باشد

نشان میدهد .هرچند ،ساختار واقعی مشاركت عمومی  -خصوصی

چرا که ترتیبات قراردادی میان تعدادی از طرفین مانند دولت،

به نوع شراکت بستگی دارد [.]8

اسپانسرهاي پروژه ،بهرهبرداران پروژه ،تأمینکنندگان منابع

شرکت مجری پروژه معموالً توسط اسپانسر(های)/صاحب

مالی ،پیمانکاران ،تأمینکنندگان مواد و تجهیزات ،مهندسان،

(صاحبان) امتیاز بخش خصوصی تأسیس میشود؛ البته گاهی

مشتریان و اشخاص ثالث مانند كارگزار اماني 1را شامل میشود.

اوقات ممکن است دولت بخواهد در پروژه مورد نظر سرمایهگذاری

ایجاد یک شرکت سهامی خاص که به "ابزاری برای هدف خاص

کند .در این صورت ،شرکت مجری پروژه بهعنوان یک مشاركت

" ) 2(SPVیا "شرکت مجری پروژه" معروف است ،یکی از ویژگیهای

انتفاعي (JV) 3میان بخشهاي دولتی و خصوصی تأسیس

کلیدی مشارکت عمومی  -خصوصی است .شرکت مجری پروژه یک

میشود و دولت مانند سایر سهامداران از حقوق برابر و منافع

شرکت قانونی است که مسئولیت اجرای پروژه را برعهده دارد و تمام

معادل از داراییهای شرکت مجری پروژه برخوردار خواهد بود.

توافقات قراردادی مربوط به پروژه بین این شرکت و طرفین صورت

گاهی اوقات ،دولت خواهان منافع مستمر (با یا بدون اختیارات

میگیرد .حساب امانی برای نگهداری پول (شامل درآمدهای پروژه)

قانونی) در مدیریت و بهرهبرداری از تأسیسات زیربنایی مانند

که به حساب شرکت مجری پروژه واریز میشود ،ایجاد ميگردد.

فرودگاه یا بندر است [.]8

دولت
قراردادهاي واگذاري امتياز
اسپانسر پروژه و سهامداران

سهام
شرکت مجری پروژه ()SPV

وام

تأمینکنندگان منابع مالی

متخصصان

خدمات
پرداخت وام

تعرفه
مشتریان  /جامعه

درآمد

کارگزار امانی

شکل  .2ساختار ساده مشارکت عمومی  -خصوصی

 -1کارگزار امانی ( )Escrow agentمعموالً یک مؤسسه مالی است که توسط شرکت مجری پروژه و وامدهندگان برای مدیریت حسابی که حساب امانی نام دارد ،انتخاب میشود.
)2- Special Purpose/Project Vehicle (SPV
3- Joint Venture
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ب :مدلهای مشارکت عمومی  -خصوصی

مدلهای مشارکت عمومی  -خصوصی معموالً برحسب افزایش

مشارکت بخش خصوصی در توسعه تأسیسات و خدمات زیربنایی

مشارکت و تقبل ریسک توسط بخش خصوصی به پنج گروه

از طریق طیف وسیعی از مدلهای مشارکت عمومی  -خصوصی

اصلی زیر تقسیم میشود [:]8

امکانپذیر است .مدلهای مشارکت عمومی  -خصوصی از

1 .1قراردادهای تأمین و مدیریت

قراردادهای ساده مدیریتی کوتاهمدت (با یا بدون الزامات

2 .2قراردادهای کلید-تحویل (کلید در دست یا

4

كليدگردان)

سرمایهگذاری) تا قراردادهای پیچیده و درازمدت در شکل
"ساخت ،بهرهبرداری و انتقال (BOT)"1و "واگذاري يا فروش

5

3 .3قراردادهای اجاره  /لیز

6

داراییها "2را در بر ميگيرد .این مدلها عمدتاَ در موارد زیر

4 .4قراردادهای واگذاری امتیاز

متفاوتند [:]8

5 .5مالکیت خصوصی داراییها

7
8

ویژگیهای اصلی مدلهای پنجگانه مشارکت عمومی -خصوصی

-مالکیت داراییهای سرمایهای

3

-مسئولیت سرمایهگذاری

در شکل شماره  3نشان داده شده است .هر یک از مدلها،

-تخصیص ریسکها و

مزایا و معایب خود را دارد و میتواند بسته به اهداف بخش

-مدیریت ریسک

خصوصی مورد استفاده قرار گیرد .از سوی دیگر ،خصوصیات

بخش خصوصی

مالکیتخصوصی
دارایی ها

مدلهای مشارکت عمومی  -خصوصی

واگذاریامتیاز

سرمایهگذاری

اجاره
کلید-تحویل
تأمین و مدیریت
بخش خصوصی

ریسکها ،الزامات و مدت زمان

بخش دولتي

بخش دولتي

شکل  .3ویژگیهای مدلهای مشارکت عمومی -خصوصی

)1- Build-Operate-Transfer (BOT
2- divestiture
3- capital assets
4- Supply and management contracts
5- Turnkey projects
6- Affermage /Lease
7- Concessions
8- Private ownership of assets
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بخشهای زیرساختی و توسعه فناوری در این بخشها ،رژیمهای

ارائهشده در این جدول بهتنهایی امکانپذیر است ،ترکیب

قانونی و رگوالتوری ،انتظارات عموم و درک سیاسی از خدمات

این مدلها با یکدیگر نیز میسر است ،مانند قرارداد اجاره یا

در بخش زیرساختی میتواند از جمله عوامل مهم در انتخاب یکی

خصوصیسازی محدود تأسیسات موجودی که قرار است از

از مدلهای فوق باشد .بهعنوان مثال ،قراردادهای مدیریت برای

طریق ساخت -بهرهبرداری -انتقال ) (BOTتوسعه یابد .این

داراییها و تأسیسات موجود در بخشهای حمل و نقل و آب،

قراردادهای ترکیبی «اجاره /واگذاری امتیاز» ،بهرهبرداری،

قراردادهای اجاره در بخش حمل و نقل ،قراردادهای واگذاری در

مدیریت و سرمایهگذاری عظیمی در تأسیسات عمومی موجود

حمل و نقل و مخابرات و قراردادهای کلید  -تحویل و مالکیت

را شامل میشود .پایانه باری بندر کالنگ 1در مالزی مثالی از این

خصوصی داراییها در بخش نیروگاهی متداول هستند [.]8

قراردادهای ترکیبی است که شامل اجاره تأسیسات و تسهیالت

دستهبندی مدلهای مشارکت عمومی  -خصوصی در جدول

2

زیربنایی موجود در بندر و ساخت -نوسازی -بهرهبرداری -انتقال

شماره 2آمده است .در حالی که بهکارگیری هر یک از مدلهای

) (BROTبرای توسعه آتی زیرساختها میشود .تأسیسات بندر

جدول  .2مدلهای اصلی مشارکت عمومی  -خصوصی
گروههای اصلی

قراردادهای تأمین
و مدیریت

انواع اصلی

مالکیت داراییهای
سرمایهای

مسئولیت
سرمایهگذاری

تخصیص ریسک

مدت قرارداد

برونسپاری

عمومی

عمومی

عمومی

 1تا  3سال

مدیریت نگهداری

عمومی

عمومی  /خصوصی

عمومی  /خصوصی

 2تا  5سال

مدیریت عملیاتی  /بهره برداری

عمومی

عمومی

عمومی

 2تا  5سال

عمومی

عمومی

عمومی  /خصوصی

 1تا  3سال

اجاره

عمومی

عمومی

خصوصی  /عمومی

 3تا  20سال

لیز

عمومی

عمومی

خصوصی  /عمومی

 3تا  20سال

فرانشیز

عمومی  /خصوصی

خصوصی  /عمومی

خصوصی  /عمومی

 3تا  7سال

BOT

عمومی  /خصوصی

خصوصی  /عمومی

خصوصی  /عمومی

 15تا  30سال

BOO/ DBFO 3

خصوصی

خصوصی

خصوصی

نامعین

PFI

خصوصی  /عمومی

خصوصی

خصوصی  /عمومی

 10تا  30سال

Divestiture

خصوصی

خصوصی

خصوصی

نامعین

قراردادهای کلید -تحویل
قراردادهای اجاره
قراردادهای
واگذاری امتیاز

مالکیت خصوصی
داراییها

1- The Port Kelang Container terminal
)2- Build-Rehabilitate-Operate-Transfer (BROT
)3- Design-Build-Finance-Operate (DBFO
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در زمینی واقع شده بود که فروش قانونی آن به شرکتهای

برای تأسیساتی با عملیات پیچیده و عظیم مانند فرودگاهها و

خصوصی میسر نبود و دولت بهمنظور حل این مشکل ،تحت یک

بنادر این مدت طوالنیتر شود .شکل شماره  4ساختار کلی یک

قرارداد  21ساله در سال  ،1986امتیاز مدیریت ،بهرهبرداری و

قرارداد مدیریتی را نشان میدهد [.]8

توسعه تأسیسات بندر را به یک شرکت خصوصی واگذار نمود [.]8

مهمترین مزايا و معایب این مدل عبارتند از [:]8
مزايا:

1 .1قرارداد تأمین و مدیریت (مدیریتی) .قرارداد مديريتي،

در کوتاهمدت قابل اجرا است؛

نوعي هماهنگی قراردادي براي مديريت بخشي از يا كل يك

از تمام انواع اصلی قراردادهای  PPPسادهتر است؛

شركت دولتي توسط بخش خصوصي است .قراردادهای مدیریتی،

در برخی کشورها ،از نظر سیاسی و اجتماعی برای

امکان بهکارگیری مهارتهاي بخش خصوصي در طراحي و ارائه

برخی پروژهها (مانند آب و پروژههای استراتژیک مانند

خدمات ،كنترلهای عملياتي ،مديريت نيروي كار و خرید و

بنادر و فرودگاهها) قابل قبولتر است.

تدارك تجهيزات را فراهم میآورند .با اين وجود ،حق مالكيت
تأسیسات و تجهيزات برای بخش دولتي همچنان محفوظ

معایب:

کارایی آنها محدود است و برای بخش خصوصی از

است .بخش خصوصی صرفاً مسووليتهاي مشخصي برای ارائه

جذابیت کمتری برای سرمایهگذاری برخوردار است؛

تجاری ندارد .پيمانكار خصوصي برای ارائه خدمات مدیریتی

اساساً برای داراییهای زیربنایی موجود کاربرد دارد.

خدمات بر عهده دارد و عموماً تعهدی برای تقبل ریسکهای

تقریباً تمام ریسکها ،متوجه بخش عمومی است؛

و بهرهبرداری حقالزحمه دریافت میکند .معموالً ،پرداختها

انواع قراردادهای مدیریتی :قرارداد تأمین یا خدمت

متناسب یا بر اساس عملکرد است .طول مدت این قراردادها،

(برونسپاری) ،مديريت نگهداري و مدیریت عملیات /بهرهبرداری

کوتاه و عموماً بین دو تا پنج سال است؛ هرچند ممکن است

منابعتأمینمالی
)مالیات ،تضمينهاي بانکی ،وام(

از انواع قراردادهای مدیریتی بهشمار ميآيند.

تأمین منابع مالی

دولت

پرداخت حقالزحمه

درآمد

بهرهبردار

تأمین کاال و خدمات
بهرهبرداری و مدیریت
نگهداری داراییها

تأمین مالی،
مالکیت و ساخت

پروژه

شکل  .4قرارداد مدیریتی
)1- Design-Build-Finance-Operate (DBFO
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قرارداد تأمین یا خدمت (برونسپاری) .تأمين
تجهيزات ،مواد خام ،برق و انرژي و نيروي كار مثالهاي

صورت میگیرد [.]8

مديريت عمليات .قراردادهای مديريتي مربوط به

متداولی از قراردادهاي تأمین یا خدمت است .يك

تأسیسات حمل و نقل مانند بندر يا فرودگاه ،ممكن

صاحب امتياز خصوصي ميتواند با سایر شرکتها،

است هنگام آغاز عمليات جديد یا زمانی که نيروي

قراردادهایی برای تأمین تجهیزات ،مواد ،برق و انرژی

انساني ماهر یا متخصص در راهاندازي این تأسیسات

و نیروی کار امضاء کند .در واقع ،ارائه فعاليتهاي

محدود است ،مفيد واقع شود .از سوی دیگر،

جنبی (غيراصلي) يك سازمان (عمومي يا خصوصي)

قراردادهاي مديريتي در بخش حمل و نقل به منظور

مانند تهیه غذا ،1نظافت ،خدمات پزشکی ،جابهجايي

لونقلی مانند سيستم فروش یا
تأمين عناصر غیرحم 

لونقل برای کارکنان میتواند
بار ،حراست و خدمات حم 

رزرو بليط حمل و نقل عمومی بسیار متداول است.

به شرکتهای خصوصی محول و اصطالحاً برونسپاری

بهعالوه ،مديريت عمليات خدمات حمل و نقل شهری

شود .در صورتی که ارائه مستقیم خدمات توسط بخش

را میتوان به بخش خصوصی سپرد .در سادهترين نوع

خصوصی به کاربران تأسیسات زیربنایی مطرح باشد ،از

قرارداد ،حقالزحمه ثابتي براي انجام وظایف مديريتي

موافقتنامههای عملياتي يا گواهينامه استفاده ميشود.

به بهرهبردار خصوصي پرداخت ميشود .در قراردادهاي

صدور گواهینامه برای شرکتهای تخليه و بارگيري

پيچيدهتر ،معموالً بهكمك تعريف اهدافِ عملكردي،

برای تأمین نیروی کار مسئول حمل بار در بنادر یا

مشوقهايِ بيشتري براي بهبود توسعه ،در نظر گرفته

تهیه غذا برای مسافران سیستمهای ریلی (برای مثال

میشود و حقالزحمه مربوطه متناسب با عملي شدن

ل ِويز )2از مثالهای این
خطوط ریلی هند یا اينديَن ِري 

این اهداف ،پرداخت میشود [.]8

نوع هماهنگی قراردادی است .هدف اصلی صدور چنین

گواهینامههایی ،اطمینان از ارائه خدمات در سطح
مطلوب از نظر کیفی و کمی است [.]8

2 .2قرارداد کلید  -تحویل .قرارداد کلید  -تحویل ،یکی از
مدلهای سنتی تدارک در بخش عمومي براي تأسیسات زیربنایی

مديريت نگهداري .قراردادهای نگهداري داراییها از

است .معموالً یك پیمانکار خصوصي با استفاده از فرایند مناقصه

جمله قراردادهای بسیار رایج در صنعت حمل و نقل است.

انتخاب ميشود .طراحی و ساخت تأسیسات در قبال في ،نرخ يا

عقد این نوع قراردادها با فروشندگان/تأمینكنندگان

هزينه کلی مقطوع (كه يكي از معيارهاي كليدي در انتخاب برنده

تجهیزات و داراییهایی که از خود ایشان خریداری

مناقصه است) توسط پیمانکار خصوصی انجام میشود .ب ه این

شده نیز بسیار معمول است .بهعنوان مثال ،نگهداری

ترتیب ،مسئولیت مدیریت ریسکهای مراحل طراحی و ساخت

ل و نقل متروپولیتن
بسیاری از اتوبوسهای سیستم حم 

3

بانکوک توسط شرکتهای تأمینکننده این اتوبوسها

بر عهده وی قرار میگیرد .در این نوع قرارداد ،عموماً ميزان

سرمايهگذاري از سوي بخش خصوصي کم و کوتاهمدت است

1- Catering
2- Indian Railways
3- Metropolitan Transport
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و مشوق قابلتوجهی برای تکمیل زودهنگام پروژه وجود ندارد.
اين نوع مشاركت بخش خصوصي تحت عنوان طراحي-ساخت
نیز شناخته ميشود .شکل شماره  5ساختار کلی این نوع قرارداد
را نشان میدهد [.]8

صورت میگیرد؛
نوآوري در آن كم/محدود است.
3 .3قرارداد لیز  /اجاره .در اين گروه از قراردادها ،بهرهبردار
(اجارهکننده) مسووليت بهرهبرداری و تعمیر و نگهداری
تأسیسات و خدمات زیربنایی را برعهده دارد و عموماً نیازی به

مهمترین مزايا و معایب این مدل عبارتند از [:]8
مزايا:

سرمايهگذاري بزرگ از جانب وی وجود ندارد .هر چند در اغلب
یک مدل سنتی پذیرفتهشده است؛

موارد ،اين مدل با ترکیبی از سایر مدلها مانند ساخت ،نوسازی،

توافقات قراردادی در آن ساده است؛

بهرهبرداری ،انتقال ) 1(BROTمورد استفاده قرار ميگيرد .در

معموالً اجرای قرارداد با مشکل خاصی مواجه نمیشود.

معایب:

این صورت ،مدت قرارداد بهمراتب طوالنيتر شده و از بخش
خصوصي انتظار ميرود سرمایهگذاری هنگفتی انجام دهد.

بخش خصوصی انگیزهای برای تکمیل زودهنگام پروژه
ندارد؛

اجاره و لیز بسيار شبيهاند و تفاوت ميان آنها فني است .تحت
قرارداد لیز ،درآمد کسبشده از مشتریان  /کاربران تأسیسات به

تمام ریسکها به جز ریسکهای مراحل طراحی،
ساخت و نصب متوجه بخش عمومی است؛

لیز به طرف قرارداد میپردازد .تحت قرارداد اجاره ،بهرهبردار و

سرمایهگذاری توسط بخش خصوصی در کوتاهمدت

منابعتأمینمالی
)مالیات ،تضمينهاي بانکی ،وام(

بهرهبردار اختصاص یافته و بهرهبردار حقالزحمه مشخصی بابت
طرف قرارداد ،درآمد کسبشده از مشتریان /کاربران را با یکدیگر

تأمین منابع مالی

دولت

حقالزحمه

سازنده

درآمد

ساخت و تحویل به
دولت در شرایط کامل
بهرهبرداری

تأمین مالی،
مالکیت و ساخت

پروژه

شکل  .5قرارداد کلید  -تحویل

)1- Build-Rehabilitate-Operate-Transfer (BROT
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تقسیم میکنند .شکل شماره  6ساختار ساده یک قرارداد لیز/

استفاده به بخش خصوصي منتقل شده باشد ،ارزش داراییها به

اجاره را نشان میدهد [.]8

استفاده بهینه از داراییها و درآمدی که میتوانند ایجاد کنند،
بستگی دارد [.]8

در قراردادهای لیز  /اجاره ،بهرهبردار تأسیسات زیرساختی و
تجهیزات (هر دو) را از دولت براي مدتزمان توافقشدهای اجاره

مهمترین مزايا و معایب این مدل عبارتند از [:]8
مزايا:

میکند .عموماً ،دولت مسئولیت سرمایهگذاری را برعهده گرفته

در کوتاهمدت قابل اجرا است؛

و بنابراین ریسکهای سرمايهگذاري را میپذیرد؛ در عوض،

سرمایهگذاری عظیم توسط بخش خصوصی تحت

ريسكهاي بهرهبرداری به بهرهبردار منتقل ميشود .بهعنوان
بخشی از لیز ،برخي از داراييها ممكن است بهطور دائمي

قراردادهای طوالنیمدت امکانپذیر است؛
در برخی از کشورها از نظر سیاسی و قانونی بهویژه

براي مدت زمان مشخصی (كه معموالً به اندازه حیات اقتصادی

برای پروژههای استراتژیک (راهبردي) مانند بنادر و

داراییها است) انتقال يابند .تأسیسات ثابت و زمين در مقايسه

فرودگاهها قابلقبولتر است.

با داراييهاي غیرثابت ،براي مدت زمان طوالنیتری اجاره داده
ميشود .زميني كه قرار است توسط اجارهکننده توسعه داده

شود ،معموالً براي مدت  15تا  30سال منتقل میشود .باید

توجه داشت چنانچه داراییهای منتقلشده به بخش خصوصی
(بر اساس یک قرارداد لیز) به کاربری یا خدمات مشخصی محدود
شده باشند ،ارزش داراییها به قابلیت درآمدزایی آن کاربری یا
خدمت بستگی خواهد داشت .چنانچه داراييها بدون محدوديت

منابعتأمینمالی
)مالیات ،تضمينهاي بانکی ،وام(

معایب:

انگیزه کمتری برای بخش خصوصی برای سرمایهگذاری
دارد؛

تقریباً تمام ریسکها متوجه بخش عمومی (دولتي)
است؛

عموماً برای داراییهای زیربنایی موجود کاربرد دارد؛
مستلزم نظارت قابل توجه نهاد رگوالتوری است.

تأمین منابع مالی

پرداخت حقالزحمه لیز
تسهیم درآمدها

دولت
تأمین منابع مالی،
مالکیت و ساخت
قرارداد

پروژه

بهرهبردار
ساخت و تحویل به
دولت در شرایط کامل
بهرهبرداری
شکل  .6ساختار قرارداد لیز /اجاره
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ساخت ،لیز و انتقال) (BLTیکی از انواع لیز به شمار میرود .در
اين نوع قرارداد ،بخش خصوصی تأمین مالی ،طراحی و ساخت

4 .4قراردادهای واگذاری امتیاز .در این نوع از قراردادها،
دولت ،حقوق خاصي را تعريف و به نهادي (كه معموالً يك

تأسیسات زیربنایی و هم چنين مالکيت آن را برای مدت معين

شركت خصوصي است) اعطاء ميكند تا تأسیساتی را ساخته و

بر اساس قرارداد يا موافقتنامه بازگشت اجارهای که ميان مالک و

برای مدت زمان مشخصی از آن بهرهبرداری نماید .دولت ممكن

دولت ميزبان (به عنوان اجارهکننده) منعقد میشود ،برعهده دارد.

است مالكيت نهايي تأسیسات  /یا حق تأمين خدمات را حفظ

در قراردادهای  BLTنهاد خصوصی يک پروژه را بهصورت کامل

كند .در واگذاریها ،پرداختها به دو شکل صورت ميگيرد:

اجرا كرده و آن را به دولت اجاره میدهد .به اين ترتيب ،کنترل

دارنده (صاحب) امتياز رسمي در ازاي حقوق واگذارشده به وی،

بر پروژه از مالک پروژه به اجارهکننده منتقل میشود .بهعبارت

به دولت پرداخت انجام ميدهد؛ از سوی دیگر ،ممکن است دولت

ديگر ،اگر چه مالکيت با سهامداران است ،بهرهبرداری بر عهده

نيز در صورت تأمین برخي شرايط خاص ،به دارنده امتياز رسمي

اجارهکننده است .پس از انقضای مدت اجاره ،مالکيت دارايیها و

پرداخت کند .ممکن است چنين پرداختهایی از سوي دولت

مسووليت بهرهبرداری بر اساس قيمت توافقشده قبلی به دولت

براي آن که پروژهها از لحاظ تجاري عملي باشند و/یا سطح

ميزبان منتقل میشود .برای سرمايهگذاران خارجی ،قراردادهای

ريسكهای تجاري كه بخش خصوصي متحمل آنها ميشود

 BLTشرايط مناسبی را فراهم میآورد زيرا شرکت مجری پروژه

را کاهش دهد ،بهویژه در سالهای اولیه برنامههای مشارکت

ضمن حفظ حقوق مالکيت از ريسکهای بهرهبرداری اجتناب

عمومی  -خصوصی در يك كشور وقتي که بخش خصوصي اعتماد

میکند [.]1

به نفس كافي براي بر عهده گرفتن چنين اقدام تجاري را ندارد،

انتقال پس از پایان
قرارداد واگذاری

دولت

یادادشت تفاهم  /اعالم
آمادگی برای همکاری بین
دولت و سهامداران

SPV

تأمین منابع مالی
موافقتنامه با
وامدهندگان

قرارداد واگذاری

موافقتنامه
سهامداران

منابع تأمین مالی
)آورده و وام بانکی(
سهام

اسپانسرهای پروژه

شکل  7ساختار ساده یک قرارداد واگذاری امتیاز
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ضروري باشد .مدت زمان واگذاریها معموالً بین  5تا  50سال

به دو نوع اصلی تقسیم میشوند :فرانشيز 1و قراردادهای ساخت،

است .شکل شماره  7ساختار ساده یک قرارداد واگذاری امتیاز

بهرهبرداری ،انتقال ).(BOT

را نشان میدهد .باید توجه داشت در مدل قراردادی واگذاری
امتیاز ،ممكن است تأسیس شرکت مجری پروژه ضرورت نداشته

فرانشيز .تحت يك توافق فرانشيز ،دارند ه (صاحب)
امتياز رسمي ،خدمات را دقیقاً به گونهای که توسط

باشد ،هر چند معموالً برای قراردادهای واگذاری امتیاز ،تأسیس

مقام مسئول فرانشيزگذار تعيين شده ،ارائه میدهد.

آن الزامی به نظر ميرسد [.]8

بخش خصوصي ،ریسکهای تجاری را تقبل میکند و

مزايا و معایب این مدل عبارتند از [:]8

ممکن است از آن انتظار رود كه سرمايهگذاری نیز انجام

مزايا:

دهد .اين شكل از مشاركت بخش خصوصي در تأمين
قسمت اعظم ریسکها به بخش خصوصی منتقل
میشود؛
سرمایهگذاری عظیمی توسط بخش خصوصی صورت
میگیرد؛

خدمات راهآهن و اتوبوس شهري پيشين ه اي طوالني
دارد .از فرانشيز ميتوان براي مسيرها يا مجموعهای از
مسيرها در محدودهای همجوار استفاده كرد [.]8
ساخت ،بهرهبرداری و انتقال) (BOTبيترديد رايجترين

کارایی بالقوه پروژه در تمام مراحل توسعه و اجرای

شکل قراردادهای خصوصیسازی است .در ،BOT

پروژه افزایش مییابد و احتمال نوآوری در فناوری نیز

دولت ،امتياز ساخت و بهرهبرداری را برای مدت معين

زیاد است.

از پيش تعيينشده به يک شرکت بخش خصوصی

معایب:

واگذار میکند و سپس اين امتياز به دولت واگذار

مراحل هماهنگی ،اداری و اجرایی آن بسیار پیچیده
است؛
ممکن است هزینههای غیرمستقیمي را به دولت
تحمیل کند؛
مذاکره میان طرفین و اجرایی نمودن پروژه بسیار
زمانبر است؛

میشود .بر اساس اين قرارداد ،ممکن است مسووليت
برنامهریزی و طراحی نيز برعهده بخش خصوصی
باشد .در این نوع قرارداد ،بسیاری از ریسکها مانند
ریسکهای سرمایهگذاری یا بهرهبرداری به بخش
خصوصی منتقل میشود .قراردادهای BOTانواع
مختلفی دارند ،از جمله [:]1

مستلزم نظارت قابل توجه نهاد رگوالتوری است؛

ساخت ،مالکيت ،بهرهبرداری ،انتقال (BOOT)2

در میان و درازمدت مسئولیتهایی را به دولت تحمیل

طراحی ،ساخت ،بهرهبرداری ،نگهداری (DBOM)3

میکند.

انواع قراردادهای واگذاری امتیاز :قراردادهای واگذاری امتیاز

طراحی ،ساخت ،بهرهبرداری ،انتقال (DBOT)4
ساخت ،نوسازی ،بهرهبرداری ،انتقال (BROT)5
…
1- Franchise
)2- Build-Own-Operate-Transfer (BOOT
)3- Design-Build-Operate-Maintain (DBOM
)4- Design-Build-Operate-Transfer (DBOT
)5- Build-Rehabilitate-Operate-Transfer (BROT
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در این نوع قرارداد ،اغلب از دارنده (صاحب) امتياز رسمي انتظار

دولتی ،حق مالکیت داراییها را به بخش خصوصی منتقل کند.

ميرود كه برای اجرا و بهرهبرداری از پروژه ،یک  SPVتأسیس

بسیاری بر این باورند که ترکیب طراحی ،ساخت و بهرهبرداری

نماید که میتواند بهصورت یک شرکت مشارکت انتفاعی 6میان

از خدمات زیربنایی در یک قرارداد ،میتواند با ایجاد همافزایی،

چند شرکت بخش خصوصی و بخش عمومی همراه با مشاركت

مزایای زیادی در بر داشته باشد .به این ترتیب ،نهادی که

در آورده باشد .عالوه بر مشاركت در آورده ،دولت ممكن است

خدماتی را ایجاد کرده ،از آن بهرهبرداری میکند و تنها در

مشوقهاي مالي نیز براي يك پروژه  BOTدر نظر گيرد [.]8

صورت موفقیت در ارائه خدمات مطابق با استانداردهای از

تفاوت عمد ه فرانشیز و  BOTاين است كه در فرانشيز ،سطح

ش تعیینشده ،پرداخت به وي صورت ميگيرد ،انگیزهای
پی 

خدمات توسط بخش دولتی تعیین میشود و پرداختها متناسب

براي كاستن از كيفيت و كميت خدمات ندارد .در مقايسه با

با ارائه خدمات در سطح تعیینشده صورت میگیرد ،حال آن که،

مدل متداول تدارك در بخش عمومی که جنبههای طراحی،

در  ،BOTبخش دولتی صرفاً برخي الزامات پايه را تعيين ميكند

ساخت و بهرهبرداری معموالً از يكديگر متمايز هستند ،در این

و ممكن است مسووليت مستقیم مالی برعهده نداشته باشد [.]8

نوع توافق قراردادی ،ریسک افزایش بیرویه هزینهها در مراحل
طراحی و ساخت یا انتخاب فناوری ناکارآمد ،کمتر است چرا

5 .5مالکیت خصوصی داراییها .در اين نوع از مشاركت،

که درآمد آتی پروژه به کنترل هزینهها بستگی دارد .عدم تقبل

بخش خصوصي ،مسوولیت طراحي ،ساخت و بهرهبرداری از

هزینههای طراحی و ساخت ،انتقال بخش اعظم ریسکها به

تأسیسات زیربنایی را برعهده دارد و گاهی ممکن است بخش

بخش خصوصی و اطمینان از طراحی ،ساخت و بهرهبرداری بهتر،

انتقال داراییها ،گواهی
نامهها
دولت

کنترلهای رگوالتوری

اقدام به فروش

اسپانسرهای
شرکت مجری پروژه

ساخت ،مالکیت و
بهرهبرداری

درآمد

منابع تأمین مالی
)آورده و وام بانکی(

SPV

شکل  .8ساختار مدل مالکیت خصوصی داراییها

1- Joint Venture Company
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از مهمترین منافع بخش دولتي بهشمار ميآيد .شکل شماره 8

ساخت ،مالکیت ،بهرهبرداری ) .(BOOدر این

ساختار ساده این مدل از مشارکت عمومی  -خصوصی را نشان

مدل ،بخش خصوصی ،مسئولیت تأمین مالی و ساخت

میدهد [.]8

پروژه را عهدهدار شده ،پس از تکمیل پروژه ،مالک آن

مزايا و معایب این مدل عبارتند از [:]8

میشود و از آن بهرهبرداری مینماید؛ به این ترتیب،

مزايا:

مالکان انگیزه خوبی برای حفظ پروژه دارند .در حالی
قسمت اعظم ریسکها به بخش خصوصی منتقل
میشود؛

که ممکن است بخش دولتي تمایلی به استفاده از
این مدل در پروژههای عمرانی بزرگ مانند ساخت

سرمایهگذاری عظیمی توسط بخش خصوصی صورت
میگیرد؛

فرودگاههای بزرگ (عمدتاً به دلیل ریسک باالی عدم
توانایی بهرهبردار در کنترل و مدیریت ریسکهای

کارایی بالقوه پروژه در تمام مراحل توسعه و اجرای

مطرح در دیسیپلینهای مختلف با توجه به

پروژه افزایش مییابد و احتمال نوآوری در فناوری نیز

محدودیتهای استفاده از منابع داخلی و برونسپاری

زیاد است.

بسیاری از فعالیتها) نداشته باشد .]1[ 4اين مدل یکی

معایب:

از رايجترين انواع مشاركت خصوصي در بخش نيرو

اجرا و مدیریت رژیمهای قراردادی آن ،بسیار پیچیده
است؛

در بسياري از كشورها است .در پروژههای  BOOدر
بخش نیرو ،دولت (یا یک شرکت توزیع نیرو) ممکن

ممکن است هزینههای غیرمستقیمي را به دولت
تحمیل کند؛

مذاکره میان طرفین و اجرایی نمودن پروژه معموماً
بسیار زمانبر است؛

است قرارداد درازمدت خرید نیرو به قیمت توافقشده

با بخش خصوصی امضا نماید که معموالً تحت عنوان
قرارداد خريد تضميني 5شناخته میشود [.]8

تأمین مالی خصوصی ) .(PFIدر این مدل نیز مانند

کارایی نظام رگوالتوری بسیار مهم است؛

مدل ساخت ،مالکیت ،بهرهبرداری ،بخش خصوصی

در میان و درازمدت ،مسئولیتهایی را به دولت تحمیل

تأسیساتی را ساخته ،مالک آن میشود و از آن
بهرهبرداری میکند .هرچند ،بخش دولتي (برخالف

میکند.

مدل  )BOOبر اساس یک قرارداد درازمدت ،خدمات

انواع قراردادهای مالکیت خصوصی داراییها :این قراردادها

را از بخش خصوصی خریداری میکند .بنابراین،

1

پروژههای  ،PFIبرای دولت ،تعهدات مالی مستقیمی

به انواع اصلی زیر تقسیم میشوند :ساخت ،مالکیت ،بهرهبرداری
) ،(BOOتأمین مالی خصوصی (PFI)2و واگذاری یا فروش.3

بهدنبال دارند .افزون بر این ،ممکن است تعهدات

)1- Build-Own-Operate (BOO
)2- Private Finance Initiative (PFI
3- Divestiture
 -4البته این به آن معنا نیست که در بخش حمل و نقل از این مدل استفاده نمیشود .پایانه باری در فرودگاه شیامن ( )Xiamenدر چین و فرودگاه سوخوتای ()Sukhothai
در تایلند ،نمونههایی از اجرای پروژه ها با مدل  BOOهستند.
5- off-take
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اقتضایی صریح و ضمنی 1به واسطه ضمانت وامی که

توسط بخش خصوصی خریداری شده است .اين كار

به وامدهندگان داده شده یا عدم توانایی بخش دولتی

ممكن است از طريق فروش كامل يا انتشار عمومی سهام

یا خصوصی در بازپرداخت وامهای ضمانتنشده ،مطرح

شرکت دولتی که قب ً
ال به ثبت رسیده ،انجام شود .هرچند

شود .در مدل  ،PFIممکن است مالکیت داراییها در

واگذاری کامل تأسیسات زیربنایی موجود ،چندان رايج

پایان مدت قرارداد ،به بخش دولتی منتقل شده یا

نيست ولی میتوان به واگذاری کامل نیروگاههای برق-

نشود .در این مدل ،ممکن است تأسیس  SPVضرورت

آبی آگوسان 3و باریت 4در فیلیپین و واگذاری بخشی از

نداشته باشد .قرارداد  PFIمیتواند با شرکتی که در

فرودگاههای پکن و ووآن 5در چین به عنوان نمونههایی

حال حاضر موجود است ،منعقد شود .هرچند ممکن

از این مدل خصوصیسازی اشاره كرد [.]8

است برای دستیابی به اهداف تأمین مالی ،وامدهندگان،
ایجاد یک  SPVرا ضروری بدانند .مدل  PFIنیز انواع
گوناگونی دارد [.]8

ج .کدام مدل را باید برگزید؟

پاسخ به این پرسش ،مستلزم ارزیابی دقیق بسیاری از جنبهها

مدل درآمد سالیانه 2برای تأمین مالی بزرگراههای ملی هند،

است .هریک از مدلهای یادشده ،مزایا و معایبی دارد و میتواند

نمونهای از مدل  PFIاست .بر اساس این مدل ،بخش خصوصی

برای دستیابی به اهداف مشارکت عمومی  -خصوصی به درجات

منتخب در مناقصه ،توسعه بخشی از بزرگراه و حفظ آن در طول

مختلف ،مناسب باشد .ویژگیهای خاص بخشهای زیرساختی،

مدت قرارداد را برعهده گرفته و سرمایهگذاری وی در پروژه با

توسعه فناوریها در این بخشها ،رژیمهای قانونی و رگوالتوری

پرداختهای ثابت شش ماهه جبران میشود .به این ترتیب،

و درک عمومی و سیاسی در مورد خدمات قابل ارائه توسط این

صاحب امتیاز ،مسئولیتی در مدیریت ریسکهای تجاری پروژه

بخشها ،از عوامل مهم دخیل در تصمیمگیری به شمار ميآيد.

برعهده ندارد .توسعه زیرساختها در ژاپن ،عمدتاً از طریق این

هیچیک از مدلهای مشارکت عمومی  -خصوصی که بتواند

مدل صورت میگیرد .عالوه بر ایجاد زیرساختهای اقتصادی،

پاسخگوی تمام مالحظات مطرح در تأمین مالی ،مسائل فنی و

مدل  PFIبرای توسعه زیرساختهای اجتماعی مانند مدارس،

مکانی پروژه باشد ،وجود ندارد .مناسبترین مدل باید با توجه

ادارات دولتی و ساختمانهای بیمارستان ،که "درآمد" مستقیم

به شرایط سیاسی ،قانونی ،فرهنگی  -اجتماعی و تجربه انجام

تولید نمیکنند ،کاربرد داشته است [.]8

پروژههای مشارکت عمومی  -خصوصی ،ویژگیهای مالی و

واگذاری یا فروش .در این مدل ،یک نهاد خصوصی،

فنی پروژهها و ویژگیهای منحصر بهفرد هر یک از بخشهای

بخشی از یک شرکت دولتی را خریداری میکند .هرچند

زیرساختی انتخاب شود .بهعنوان مثال ،ممکن است برای یک

خریداری این بخش توسط بخش خصوصی لزوماً بهمعنای

پروژه در بازار توسعهیافته جدید ،مدل  BOTبسیار مناسب باشد،

مدیریت خصوصی شرکت نیست .خصوصیسازی واقعی

در حالی که در بازارهای در حال توسعه و تستنشده ،استفاده از

شامل انتقال سند مالکیت بخشی از شرکت است که

مدل های  PFIیا  BOOارجح است [.]8
1- Explicit And Implicit Contingent Liabilities
2- Annuity Model
3- Agusan
4- Barit
5- Beijing
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نقش دولت در مشارکت عمومی  -خصوصی

الف :مسئولیتهای دولت در سیاستگذاری

موضوعات قانونی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و اجرایی از

خطمشی به آنها اشاره كرد .نقش بخش خصوصی و دولتي نیز
در این چارچوب باید بهروشنی تعریف شود [.]8

جمله موضوعات مطرح در مشارکت عمومی  -خصوصی است

محیط مساعد .ایجاد یک محیط مساعد و مطلوب یکی از

و چنانچه دولت مجبور به اجرای موفق برنامههای مشارکت

مسئولیتهای مهم دولت است .در بسیاری از کشورها ،محیطهای

لوفصل طیف گستردهای
عمومی  -خصوصی باشد ،مسئولیت ح 

فعلی ،محیطهای مطلوب و مساعدی برای اجرای پروژههای مشارکت

از موضوعات را برعهده دارد .مشارکت بخش خصوصی در

عمومی  -خصوصی نیستند و علت آن را میتوان به موارد زیر نسبت

توسعه زیرساختها مستلزم تالش دولت و ایفای نقش کلیدی

2

داد( :الف) چارچوبهای قانونی و رگوالتوری ناقص و منسوخ

در طرحریزی ،سیاستگذاری و موضوعات رگوالتوری است.

و عدم یکپارچگی میان بخشهای مختلف؛ (ب) محدودیتهای بازار

بهعالوه ،بهمنظور تشویق مشارکت بخش خصوصی ،دولت موظف

و ساختار بخشها؛ (ج) درک عمومی نادرست از مشارکت عمومی -

به ایجاد تغییرات اقتصادی ،مالی و قانونی است .به این ترتیب،

خصوصی؛ و (د) نبود خطمشیهای روشن در مورد نقش بخشهای

مسئولیتهای اصلی دولت در موارد زیر خالصه میشود [:]8

دولتي و خصوصی .در بسیاری از موارد ،فضای قانونی و رگوالتوری

ایجاد چارچوب خطمشی مشارکت عمومی  -خصوصی

موجود ،محافظهکار و محدودكننده هستند و برای اجرای پروژههای

ایجاد یک محیط مساعد

مشارکت عمومی  -خصوصی مناسب نیستند .بهمنظور مدیریت این

ایجاد یک ساز و کار اجرایی

موضوعات ،دولت باید قوانین جدیدی را بهتصویب رسانده یا قوانین

ترویج حاکمیت مناسب

1

پاسخگویی به نگرانيهاي اجتماعی و سیاسی
ظرفیتسازی برای بخش عمومی

موجود را با الحاقیههایی اصالح نماید [.]8
سا ز و کار اداری .تصویب قوانین و تدوین راهنماها در مورد
فرایندهای اجرایی الزم برای اجرای پروژه ،بهمنظور فائق آمدن

چارچوب خطمشی .تدوین خطمشی یکی از گامهای مهم

بر مشکالت اداری و بوروکراسی ضروری بهنظر میرسد .افزون بر

آمادهسازی محیط برای مشارکت عمومی  -خصوصی است .وجود

اين ،ایجاد دستورالعملها برای وظایف مختلف و مراحل تصویب

یک چارچوب روشن ،ابهامات و عدم اطمینان در رابطه با قصد

در مقاطع مختلف اجرای پروژه ،برای اجرای موفق برنامههای

دولت در توسعه مشارکت عمومی  -خصوصی را مرتفع میسازد.

مشارکت عمومی  -خصوصی الزامی است [.]8

این چارچوب میتواند دو بخش داشته باشد :بخش اول مربوط به
موضوعات معمول مطرح در مشارکت عمومی  -خصوصی مانند

حاکمیت مناسب .ایجاد حاکمیت مناسب بر اساس اصول

اهداف و اصول است .بخش دوم مربوط به موضوعات ویژه هر یک

پذیرفتهشدهای چون پاسخگویی ،عدالت ،کارآیی ،مشارکت،

از بخشهای زیرساختی است .اهداف اجتماعی و رژیمهای قانونی

شفافیت ،انطباق و شایستهساالری از مسئولیتهای مهم دولت

و رگوالتوری سایر موضوعاتی هستند که میتوان در چارچوب

بهشمار ميآيد [.]8

1- Good Governance
2- Outdated
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نگرانیهای اجتماعی و سیاسی .اغلب ،این پرسش مطرح

ب :مسئولیتهای مالی دولت

ميشود که آیا تمام بخشهای جامعه از پروژههای مشارکت

عالوه بر مسئولیتهای مربوط به موضوعات قانونی ،رگوالتوری

عمومی  -خصوصی بهرهمند میشوند؟ برای پاسخگويي به این

و خطمشی و همچنین مسائل اجرایی ،دولت ،مسئولیتهای

پرسش ،دولت ممکن است خطمشیها ،مقررات و ضوابطی را که

مستقیم و غیرمستقیمي در پروژههای  PPPدارد .مشارکت دولت

متضمن توزیع عادالنه منافع باشد ،ایجاد نموده یا حمایتهای الزم

ممکن است در مالکیت داراییها ،مشارکت در آورده ،تأمین مالی

را از طریق مشوقها و کمکهای فنی بهعمل آورد .این باور که

از طریق وام فرعی ،1تقبل برخی ریسکها و ارائه مشوقهای

مشارکت بخش خصوصی ،بهواسطه انگیزه سود بیشتر ،قیمتهای

مختلف ،شامل ضمانتنامه وامهای با منشاء داخلی و خارجی

باالتر و مشاغل کمتري را بهدنبال دارد و ممکن است در راستای

باشد .این نوع مشارکتها مستلزم تقبل تعهدات اقتضایی صریح و

اهداف اجتماعی کشورها نباشد ،از یک سو و فقدان اراده سیاسی

ضمنی از سوی دولت است [.]8

دولتها از سوی دیگر ،میتواند مانعی برای ایجاد یک محیط

تعهدات صریح و مستقیم ،تعهداتی هستند که از طریق قانون یا

حمایتی از مفهوم مشارکت عمومی  -خصوصی بهشمار آيد .برای

در توافقات قراردادی مشخص شدهاند ،مانند پرداختهای ثابت

موفقیت برنامههای مشارکت عمومی  -خصوصی ،این موضوعات

ادواری در قراردادهای تأمین مالی خصوصی ) .(PFIاین نوع

باید توسط دولت مورد توجه قرار گیرد [.]8

تعهدات حتمی هستند و در هر صورت وجود دارند .در نقطه

ظرفیتسازی .معموالً مفهوم مشارکت به دلیل بوروکراسی که
خود ناشی از کمبود ظرفیت و عدم وجود قوانین و مقررات روشن

مقابل ،تعهدات اقتضایی برخاسته از الزاماتی است که در مواقع
خاصي مانند عدم پرداخت وام در سررسید ،ایجاد میشود و
بنابراین ،ماهیتاً الزامی نیستند و پیشبینی آنها مشکل است [.]8

در این زمینه است ،بهدرستی درک نمیشود .در واقع ،کمبود

تعهدات ضمنی ناشی از انتظارات و فشار گروههای عالقمند است.

ظرفیت در بخش دولتی مانع عمدهای در توسعه مشارکت عمومی

هزینههای مستقیم ضمنی شامل هزينههاي دائمي آتي 2مانند

 -خصوصی در بسیاری از کشورها به شمار ميآيد .مهارتهای

هزینههای مدیریت قرارداد و هزینههای نگهداری زیرساختها

متنوعی (که دربرگیرنده جنبههای مختلف شامل شناسایی

میشود .تعهدات اقتضایی ضمنی شامل عدم پرداخت وامهای

پروژه ،ارزیابی اقتصادی پروژه ،تحلیلهای مالی ،تجزی ه وتحلیل

ضمانتنشده دولتی و خصوصی و آسیب به محیط زیست است

ریسکها ،تدارک ،فراهم نمودن مستندات قراردادی ،مذاکرات

ولی محدود به آن نمیشود [.]8

قراردادی و مدیریت قرارداد است) برای اجرای موفق برنامههای

تعهدات مستقیم و اقتضایی (صریح یا ضمنی) پیامدهای مهمی

مشارکت عمومی  -خصوصی الزم است .دولت باید برنامههای

بر مدیریت مالی توسط دولت دارد .هزینههای نهفته پروژههای

ظرفیتسازی مناسبی را جهت توسعه مهارتهای الزم برای

 PPPدر کوتاه و میانمدت ،مستلزم توجه و فراهم نمودن منابع

مسئوالنی که در توسعه و اجرای پروژههای  PPPمشارکت دارند،

تأمین این هزینهها در بودجه دولت است .بنابراین ،برآورد هزینه

ایجاد نماید [.]8

تعهدات مستقیم و اقتضایی احتمالی ،پیش از تصویب پروژههای
 PPPضروری بهنظر میرسد [.]8

1- Subordinate Debt Financing
2- Future Recurrent Costs
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ج :امکانسنجی انجام پروژههای مشارکت عمومی-
خصوصی

امکانسنجی انجام پروژههای مشارکت عمومی  -خصوصی همواره
یک سؤال کلیدی در ذهن تصميمگيرندگان بوده است .هر چند

باید بهمنظور اطمینان از امکانپذیری اقتصادی پروژه با
توجه به هزینه سرمایهگذاری ،پروژه از نظر مالی ارزیابی
شود.

کمبود منابع بخش دولتی یا کاستن از بخشی از هزینهها یا حتی
عالقه بخش خصوصی به اجرای این پروژهها ،بخشی از مالکهای

د :موضوعات اجتماعی

تعهد سیاسی و حمایت مستمر برای اجرای برنامههای مشارکت

اجرای پروژههای توسعه زیرساختها از طریق ساز و کار مشارکت

عمومی  -خصوصی ضروری است .برخی از موضوعات اجتماعی

عمومی  -خصوصی بوده ولی محدود به آنها نمیشود .هزینههای

که از طریق این تعهد سیاسی و حمایت باید به آنها پرداخت،

دیگری نيز وجود دارد که باید به آنها توجه شود .معموالً ،هزینه

عبارتند از [:]8

گرفتن وام برای بخش خصوصی بیشتر از بخش دولتي است .هزینه

قیمتگذاری و انگیزه سود برای بخش خصوصی

اقدامات اجرایی مربوط به مدیریت قراردادهای پروژههاي PPPزیاد

در نظر گرفتن راهبردهاي كاهش فقر

است .هزینه تراکنش مالی پروژههای PPPقابل توجه است .انجام

اسکان مجدد ،توانمندسازی و جبران

فعاليتهاي مقدماتي برای اجرای پروژههاي PPPزمانبر است و

انتشار اطالعات و مشارکت جامعه

در نتیجه ،پیامدهای مستقیمی بر افزایش هزینههای کلی پروژه

پذیرش پروژههای  PPPاز نظر اجتماعی و سیاسی یکی از موضوعات

دارد[.]8

کلیدی در کشورهای در حال توسعه است .قیمتگذاری یکی از

با توجه به موارد فوق ،قبل از تصمیمگیری برای اجرای پروژه به

مواردی است که در این پذیرش اجتماعی اثرگذار و در بسیاری

روش مشارکت عمومی  -خصوصی [:]8

از پروژهها ،از حساسیت باالیی برخوردار است .قیمتگذاری یا

باید بتوان به این پرسش پاسخ داد که آیا اجرای این

تغییر قیمت در سالهای آتی یک موضوع حاکمیتی است و

پروژه بهروش  PPPدر مقایسه با مدل متداول اجرای

مسئولیت دولت (یا رگوالتور) ،اجازه ندادن به بخش خصوصی

پروژه در بخش دولتی ،ارزشآفرینی بیشتری برای پول

برای افزایش بیرویه قیمتها برای کسب سود بیشتر است.

دارد؟

در بهترین حالت ،قیمتها باید بهگونهای تعیین شود که بازده

باید بهمنظور اطمینان از منافع عمومی عالوه بر منافع

سرمایهگذاری 4منصفانهاي را برای پوشش دادن هزینههای تأمین

بخش خصوصی ،هزینه  -سود اجتماعی 1ارزیابی شود.

مالی و رعایت الزامات قراردادی میسر سازد .پرداخت یارانه یکی

باید با استفاده از مالکهای ارزیابی متدوالی چون

از موضوعاتی است که هنگام ایجاد ساختار قیمتگذاری برای

نرخ بازده داخلی 2یا ارزش خالص فعلي ،3پروژه از نظر

خدمات زیرساختی باید مورد توجه قرار گیرد .مشارکت عمومی -

اقتصادی توجیه شود.

خصوصی به معنای حذف یارانه هنگام قیمتگذاری نیست .حتی
زمانی که یارانه دولتی فراهم نیست ،قیمتگذاری باید بر اساس

1- Social Cost-Benefit
)2- Internal Rate of Return (IRR
)3- Net Present Value (NPV
4- Return on the Investment
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یارانهدهی تعاملی 5میان دو گروه از کاربران تسهیالت انجام شود.

	-مشارکت در آورده

بهعنوان مثال ،ممکن است هنگام ایجاد ساختار قیمتگذاری

	-ضمانتنامه حسن انجام کار

آب (در یک پروژه آب) ،پرداخت یارانه به کاربران خانگی توسط
نیز ممکن است برای دستیابی به اهداف سیاسی و اجتماعی
خود ،به گروهی از جامعه یارانه پرداخت نماید [.]8

تأمین مالی پروژههای مشارکت عمومی-
خصوصی

تأمین مالی توسعه زیرساختها از طریق مشارکت عمومی-

باید توجه داشت مشارکت بخش خصوصی بهمعنای آن نیست که

خصوصی برمبنای پروژه صورت میگیرد .این بدان معنی است

کاربران صنعتی و تجاری در نظر گرفته شود .از سوی دیگر ،دولت

دولت کنترل خود بر تأسیسات زیربنایی را از دست میدهد؛ بلکه

که وامدهندگان برای بازپرداخت سرمایهگذاری صرفاً به گردش

دولت با ایجاد قوانین و مقررات جدید ،نقش تسهیلگر و رگوالتور

نقدینگی (بدون توسل به آورده اسپانسرها یا جبران خسارت

را بر اساس مزایای نسبی و توانایی بهکارگیری شیوههای خود

توسط بخش دولتي) توجه دارند .کاهش ریسکهای مالی

برای دستیابی به اهداف سیاسی و اجتماعی ایفا میكند.

سرمایهگذاران ،امکان اخذ وام بیشتر در ساختار تأمین مالی،

ه :حمایت دولت از مشارکت عمومی  -خصوصی

تقسيمبهینه ریسک و حفظ امنیت پروژه از مزایای این ترتیبات
به شمار میرود .هرچند این نوع تأمین مالی معایبی نیز در بر

حمایت دولت در سالهای اول توسعه پروژههای  PPPیا در یک

دارد .از جمله آن که تراکنش مالی در آن بسیار پیچیده و پرهزینه

بازار جدید بسیار حیاتی است .بدون حمایت کافی دولت ،بخش

است .انجام بررسیهای موشکافانه توسط طرفین ،ممکن است

خصوصی تمایل چندانی برای مشارکت نخواهد داشت .بسیاری

هزینههای پروژه را  5تا  10درصد (ارزش پروژه) افزایش دهد؛

از دولتها با ایجاد قوانین خاص مشارکت عمومی  -خصوصی،

مذاکرات میان طرفین طوالنی است؛ مستلزم پایش مستمر است

خطمشیها و ساز و کارهای رسمی برای حمایت از این پروژهها

و نظارت بیشتر نهاد رگوالتوری را بهدنبال دارد.

ایجاد نمودهاند .حمایت دولت از پروژههای  PPPمیتواند از طریق
موارد زیر صورت گیرد [:]8

ن ِ مالي ،اجرا و تکميل پروژههای  PPPتحت چارچوب قانونی
تأمی 

	-واگذاری زمین

ثابت و پايداري صورت میگيرد .اغلب پروژههای  PPPتوسط یک

	-اعطاي سرمایه و سایر شكلهاي کمکهای مالی

شخص حقوقی مستقل يا شركت مجری پروژه ) (SPVانجام

	-تضمین درآمد

میشود .بهاین ترتیب ،شرکت مجری پروژه ،امضاءکننده قرارداد با

	-تقبل ریسک تبادل ارزهای خارجی

دولت و تامينكننده منابع مالي و دریافتکننده وام است .از آنجا

	-مشوقهای مالیاتی

كه این شرکت دریافتکننده منابع مالی است ،تنها داراییهای

	-حفاظت در برابر کاهش تعرفهها یا محدودیت دوره

آن در رهن وامدهندگان قرار میگیرد [ .]9در واقع ،تأمين مالی

واگذاری

پروژه ابزاري براي بهاشتراكگذاري ریسک براي بخش خصوصي

	-تضمین وام

و مبتني بر اصل تأمین مالی پروژههاي بسيار سرمايهبر با منابع

	-فورس ماژور

شرکت مجري پروژه است .اين ايد ه ساده بهنظر میرسد .بخش
1- Cross Subsidization
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خصوصي در يك پروژهي  PPPسرمايهگذاري ميكند و خواستار

هاي بانکی دارای الویت (وامهاي اولويتدار).
وام ِ

بازگشت حقوق سهامداران بهعنوان كارمزد آورده و همچنين،
ن وجود ،اين نوع تأمین مالی پروژه
براي تحمل ريسك است .با اي 

منبع اين نوع تأمين مالی ،وام بانكي و صدو ِر اوراق
ِ
قرضه است .وام اولويتدار وامي است كه بايد پيش از

توسط گروهی از وكال ،بانكداران و مشاوران هدايت ميشود كه
براي دستيابي به يك توافق قانوني و ايجاد  SPVضروري است

آورده سهامداران يا وا ِم فرعي (بدون الویت) بازپرداخت

شود و در صورت عدم موفقیت شرکت مجری پروژه،

[.]3

بانك حقي براي جبران ضرر هيچيك از طرفین را ندارد.
وام ،بهطور معمول توسط بانكهاي تجاري بزرگ ،يا

الف :منابع تأمین مالی

بهصورت فردي يا از طريق سنديكاها پرداخت ميشود

شكل شماره  9منابع تأمین مالی متداول در پروژههای مشارکت

که در مورد آخر ،ريسک آن کمتر و در نتیجه ارجح

عمومي  -خصوصی را نشان ميدهد .همانگونه که در شکل

است.

قابل مشاهده است ،منابع سرمايهگذاري متعددي وجود دارند که

نرخگذاری وام الويتدار ميتواند از طريق نرخ سود

هر يك شرایط و سطح متفاوتي از ريسك را بههمراه دارد [.]9

متغير يا نرخ ثابت انجام شود .در انگلستان ،وام

بهطور معمول ،پروژههای  PPPتوسط تركيبي از اين منابع (وام
دولتی ،1ضمانت دولتی ،2اوراق قرضه ،3وام بانکی دارای الويت

4

اولويتدار عموماً با توجه به نرخ (بين بانكي) پيشنهاديِ

ِ
المللي لندن 6نرخگذاري ميشود .تنظيم
بانك بين
ِ

(وام الويتدار) ،آورده سهامداران و وام بدون الویت (تبعی) 5تأمين

بهترين معاملهي ممكن جزو وظايف تنظيمكنندهي

مالی ميشود [.]2

سرمايه است .ريسک پروژهي  PPPبرای پرداختکننده
وام اولويتدار بهطور كلي متناسب با نرخگذاري وام
بوده يا در آن منعكس ميشود .دستيابي به بهترين
آورده و وام بدون الویت

وام بانکی دارای الویت

صندوقهای بازنشستگی

اوراق قرضه

ضمانت دولتی

وام دولتی

روشهای تأمین مالی

هزینه تأمین مالی

مدلهايِ تأمین
مالی در حال
شکلگیری

ارزشآفريني پول از طريق سرمايهگذاري و تعدیل
ریسکهای مالی برای وامدهندگان از طريق شرايط
و تدابیر قراردادی مانند «حق دخالت» 7و جبران
در صورت فسخ قرارداد ،امکانپذیر است .ضمانت
ِ
جريان درآم ِد
بازپرداخت وام داراي اولويت مبتني بر
ِ
آتي پروژهي  PPPاست .بنابراين ،وامدهنده قابليت
ِ

شدن جريانهايِ نقديِ پروژههايِ  PPPرا بهدقت
عملي ِ

شکل  .9برخی منابع تأمین مالی
1- Public Debt Capital
2- Public Guarantee
3- Bond
4- Bank Senior Debt
5- Equity and sub-debt
)6- London Inter Bank Offered Rate (LIBOR
7- Step-in right clauses entitle the public sector party and the sponsors to take responsibility in specified circumstances.
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تحليل و ارزیابی میکند .همچنين ،وامدهندگان

درآمد پس از بازپرداخت به ساير سرمايهگذاران (مانند

جريان نقديِ آن را
عملیات شرکت مجري پروژه و
ِ

دريافتكنندگان وام) صورت ميگيرد .منابع وام ،سرمايه

مورد پایش و کنترل قرار میدهند [:]2

اسپانسرها و سهامداران است .اين امر نشاندهندهي

وام بدون الويت (تبعي) .1اين وام ،نوعی وام است كه

ريسك و مسووليتهاي  SPVاست .ميتوان اين سهام

در ميانه طيف آوردهي حاميان مالي و وام اولويتدار قرار

آورده را پس از عملياتي شدن پروژه به فروش رساند.

دارد و هنگام توزيع سود سهام يا انحالل شرکت مجری

در واقع ،اغلب پيمانكاران و برخی سرمايهگذاران ترجيح

پروژه (در صورت وقوع) ،در جايگاهي باالتر از آوردهي

میدهند به جای دريافت سود سهام کمتر در بلندمدت،

سهامداران قرار ميگيرد .وام تبعی ،ترجيحي 2نيست

سهام خود را به فروش برسانند تا ريسک آنها کمتر

زيرا بازپرداخت اصل و سود آن پس از بازپرداخت اصل

و بازپرداخت هزينههايشان تضمينشده باشد .بدين

و سود وام اولويتدار صورت میگيرد .بنابراين ،نسبت

ترتيب ،اطمينان از بازگشت سرمايه ،منجر به ايجاد بازار

به وامهاي الويتدار از امنيت كمتری برخوردار بوده و

ثانويه در پروژههاي  PPPشده و در نهايت قيمتها را

بههمين دليل ،نرخ سود باالتري دارد .اين نوع وام گاهي

باال میبرد .موضوع فروش زودهنگام «آوردهها» توسط

بهعنوان پروكسي (محمل) براي كاهش ريسك در وام

صاحبان سهام که ميتواند موجب کاهش ارزش پول

اولويتدار مورد استفاده قرار ميگيرد ،ولي هميشه در

در مراحل اوليهي پروژههاي  PPPشود ،همچنان بحث

پروژههاي  PPPكاربرد ندارد .وام بدون اولويت موارد زير

برانگيز باقي مانده است [.]2

را در بر ميگيرد [:]2
سهام ترجيحي (مبتني بر وام تبعي) : 3كه توسط

ب :مفاهيم تامين مالی

بانكها و ساير مؤسسات مانند صاحبان صندوق

برخي از مفاهيم مهم مورد استفاده در مبحث تامين مالي در

بيمه با نرخ بهره بيشتر و بازپرداخت در مدت زمان

پروژههاي مشارکت عمومی  -خصوصی عبارتند از:

کوتاهتر نسبت به وام الويتدار ،ارائه ميشود.

مدت بازپرداخت وام :اين مفهوم مربوط به طول

اوراق قرضه ترجيحي :4بهره اين نوع وام در طول

مدت وام داراي اولويت است .مدت بازپرداخت وام

مدت قرارداد و اصل آن در پايان دورهي وام

در پروژههاي مختلف با هم متفاوت است .ولي بيشتر

پرداخت ميشود.

پروژههاي  PPPدر مدت وامي حدود  20-30ساله تدارك

آورد ه سهامداران :اين مورد نيز وام بدون الویت

ديده ميشوند .همچنين ،در بيشتر موافقتنامههاي

(تبعي) محسوب ميشود و تحت عنوان «آورده»

تأمين مالی بايد فاصله زمانی ميان بازپرداخت نهايي

مورد استناد قرار ميگيرد .شايان توجه اين كه،

وام اولويتدار و جمعبندی مالي پروژه يا پايان قرارداد

سرمايهگذاري توسط  SPVدر ازاي مالكيت و كسب

كه در طول آن ،پرداخت اقساط وام ادامه مييابد ،مورد

 -2منظور این است که مانند وام دارای الویت یا وثیقهدار دارای الویت نیست و پس از آن بازپرداخت میشود.
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1- Subordinated/Junior Debt
3- Mezzanine bond tranches
4- Mezzanine bond issuances
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توجه قرار گيرد .گاهي اين مفهوم بهسادگي بهمعناي

سرمايهگذاري میشود بهاين معني كه به هزينهي

سرماي ه به كار برده شده است .اين مفهوم از ديدگاه

سرمايهاي پروژه اضافه ميشود [.]2

طرف بدهكار به اين لحاظ حائز اهميت است كه اگر

آمادگي براي تضمين تعهدات :5در واقع ذخيرهي

کسب درآمد پروژه با مشکل مواجه شود ،در اين صورت

سرمايهگذاري است كه در صورتِ بروز تنوع و تغيير

در پايان پروژه ،درآمد كافي براي بازپرداخت وام وجود

در شرايط قرارداد ،نرخ تبديل ،افزايش غيرمترقبهي

خواهد داشت .در اين ميان ،فاصله زمانی ،وابسته به

هزينههايِ سرمايهاي و تغييرات كلي در قانون تدارك

ميزان ريسكي است كه مربوط به درآمد پروژه ميشود،

ديده ميشود و در صورت عدم پذيرهنويسي كامل در

بهطوري كه هر چه ريسك بزرگتر باشد ،فاصله زمانی

سهام عادي توسط سهامداران ،سهام فروشنرفته توسط

بيشتر و در نتيجه ،بازپرداخت وام نيز طوالنيتر خواهد

سازمان كارگزار خريداري مي شود [.]2

بود [.]2

حسابهاي ذخيره :1شامل مقدار پول نقدي مجزا
براي بازپرداخت وام يا هزينههاي تعمير و نگهداري

ج :ساز و كار پرداخت در مشارکت عمومی  -خصوصی

ساز و كار پرداخت يكي از كليديترين اصول در پروژهای مشارکت

است .دليل ايجاد حسابهای ذخيره ،حمايت مالي

عمومی-خصوصی است .روشهای مختلفی برای پرداخت به

بيشتر و نقدينگي كوتاهمدت براي شرکت مجری

تأمينکنندگان خصوصی در اين نوع پروژهها وجود دارد که در

پروژه است .حسابهاي ذخيره ،درصدی از هزينههای

این جا به سه روش پرداخت اشاره میشود [:]2

سرمايهاي 2را شامل شده و توسط وامدهندگان يا هیأت
امنا 3کنترل ميشود [.]2

وام فرعي مدتدار :4معموال ،اين گونه وام بهعنوان
جزيي از اوراق بهادار مربوط به تامينكنندهي مالي،
از محل منابع غيرترجيحي بههمراه حاشيهي سود و
مدت بازپرداخت متفاوت و همچنين پرداخت اقساط

پرداخت بر اساس قيمت تمامشده بهعالوه سود
معين :6خريدار ،هزينههاي ساخت و بهرهبرداري را

بهاضافه مبلغ سود معين (و در برخي موارد متغير) به

تأمينكننده خدمات ميپردازد .مقدار اين مبلغ معموالً

با نوع عملكرد ارتباط مستقيم دارد.

پرداخت با قيمت ثابت  :خريدار ،هزينه ثابتي
7

هزينههاي سرمايهاي است .اين گونه اقساط با پيشرفت

را در ازاي خدمات از پيش تعيينشده و مطابق با

گواهي پايان كار كاهش مييابند .بهطور
ساخت و
ِ

استانداردهاي كيفي مورد توافق به عرضهكننده خدمات

كلي ،در طول زمان ساخت هيچ نوع بازپرداختي وجود

پرداخت ميكند.

ندارد و در واقع سو ِد حاصل از مرحلهي ساخت صرف

1- Reserve accounts
2- CAPEX
3- Trustees
4- Term loan tranches
5- Standby
6- Cost-plus payment
7- Fixed-price
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پرداخت تشويقي : 1در اين روش ،مبلغي ثابت بهاضافه

فهرست باال بر اين موضوع تأکيد دارد كه خدمات تحويل

مبلغي متغير به ارائهكننده خدمات (بخش خصوصي)

دادهشده و پرداختها ،همان گونه كه در بخش مشخصات فني

پرداخت ميشود تا بخشي از هزينههاي تحميلشده

خروجي مستندات قراردادی تصريح میشود ،با خروجي خدمات

به وي جبران شود .بازپرداخت به بخش خصوصی بر

تعريفشده منطبق است.

اساس قابلیت دسترسی به خدمات است و معموال بر
اساس يك فرمول مورد توافق محاسبه ميشود .بهعالوه،

حاکمیت رگوالتوری

2

ارائهكننده خدمات ممكن است مستحق دريافت پاداش

بهمنظور اطمینان از ارائه خدمات در سطح مناسب و با کیفیت

براي عملكرد خوب در يك پروژه باشد.

مطلوب ،نظارت بر ارائهدهندگان خدمات ،الزامی است .از سوی

د :اصول حاكم بر پرداخت

دیگر ،کنترلهای رگوالتوری برای اطمینان از توسعه پایدار در
بخشهای زیرساختی نیز از ضروریات است .مهمترین الزامات

ساز و كار پرداخت ،محور اصلي قراردادهای  PPPاست زيرا در

توسعه پایدار عبارتند از( :الف) برای اطمینان از توانایی مستمر

تخصيص ريسك و پیامدهای مالی آن ،مسووليتهای بخشهاي

برای ایجاد و ارائه محصوالت و خدمات ،از نظر اقتصادی و مالی

دولتي و خصوصی مشخص میشود .بنابراین ،میتوان گفت از ساز

پایدار باشد؛ (ب) برای اطمینان از بهبود کیفیت زندگی ،از نظر

و كار پرداخت به عنوان ابزاري براي تخصيص ريسك و مشوقهای

زیستمحیطی و بومشناسی 3پایدار باشد؛ و (ج) از نظر اجتماعی

مالي بخش خصوصي و باال بردن ارزشآفريني پول در بخش

پایدار باشد تا محصوالت و خدمات عادالنه میان تمام اقشار جامعه

دولتي استفاده میشود .با استفاده از اين ساز و كار ،بخش دولتی

تقسیم شود .کنترل رگوالتوری همچنین پاسخی به انحصار

ميتواند مطمئن شود كه اهداف مورد نظر در خريد خدمات قابل

طبيعي 4و عدم موفقیت بازار در صنایع شبکهای مانند برق ،آب،

دستيابي است .ساز و كار خوب پرداخت:

مخابرات و حمل و نقل است.

الزامات خدمات قابل ارائه را عملی میسازد؛
نحوه پرداخت را تعيين ميكند؛
عملکرد خوب را تشويق ميكند؛

الف :کارکردهای نهاد رگوالتوری

مهمترین ریسکهای نبود نظام رگوالتوری عبارت است از:

براي طرفين قرارداد منصفانه و عادالنه است؛

تعرفههای زیاد

موجب تثبيت روابط ميشود؛

کیفیت نامناسب و سطح پایین خدمات

پرداخت را منوط به ارائه خدمات میکند؛

عدم انطباق با الزامات قراردادی برای کاربران ،دولت و

عملكرد پايينتر از حد استاندارد و عدم توانايي انجام
تعهدات را مشمول کسورات میکند؛

سایر طرفین
بهرهوری پایین در تولید و فراهم نمودن محصوالت و
خدمات

1- Incentive payment
 -2برای آگاهی بیشتر از نظام رگوالتوری ،لطفاً به نشریه  146گروه بین المللی ره شهر با عنوان نظام رگوالتوری ،نظام تنظیم و حفظ منافع و مصالح ملی رجوع نمایید.
3- Ecologically
4- Natural Monopolies
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سطح نامناسب سرمایهگذاری در بخش زیرساختی

سرمایهگذاری ،منافع ملی و اطمینان از بازده اقتصادی استفاده

نارضایتی طرفین

از منابع محدود طبیعی میشود .مدیریت تعيين تعرفهها و تعدیل

حذف یا بهحداقل رساندن این ریسکها ،مستلزم وجود یک

آنها و مدیریت استانداردها و معيارهاي کیفیت باتوجه به تأثیر

نظام رگوالتوری است .یک نظام رگوالتوری شامل مجموعهای

آنها بر هزینههای عملیاتی و منافع ملی نیز از این اختیارات

از ابزارهای قانونی (قانون ،توافقات قراردادی ،قانون اساسی کشور

محسوب میشود .سایر اختیارات نهاد رگوالتوری شامل موارد زیر

و  ،)...مقررات ،رویهها ،دستورالعملها و فرایندها (برای کسب

است :انطباق با الزامات خدمات ،تنظیم بازار و ورود بهرهبرداران

تائیدیهها ،پروانهها و مجوزهای الزم) و مسئوالن رگوالتوری (وزیر،

جدید ،اطمینان از رقابت میان ارائهدهندگان خدمات ،کنترل

نهاد رگوالتوری ،مرجع قضایی ،کمیسیون رقابت و )...با اختیارات

رفتارها و سیاستهای انحصارطلبانه ،افشای اطالعات و رفع برخی

و قدرت تفویضشده است .برخی از مهمترین کارکردهای نهاد

اختالفات میان ارائهدهندگان خدمات ،مشتریان و سایر طرفین.

رگوالتوری عبارتند از:

اقدامات رگوالتور پیامدهای مشخصی بر صنعت /پروژه دارد .این

حفاظت از منافع مردم
پایش انطباق با الزامات قانونی و الزامات قراردادی از
سوی کاربران ،دولت و سایر طرفین
ایجاد استانداردهای فنی ،ایمنی و کیفیت (در صورتی
که در قرارداد ذکر نشده باشد) و پایش انطباق با این
استانداردها

پیامدها عبارتند از:
قیمت خدمات زیربنایی
کمیت و کیفیت خدمات
سطح سرمایهگذاری ،انتخاب فناوری و نوآوری
عملکرد بهرهبردار (پوششدهی خدمات با توجه به
اقشار جامعه و مکان جغرافیایی)

در نظر گرفتن جریمه برای عدم انطباق

الزامات خدمات عمومی

تنظیم و بازنگریهای ادواری تعرفهها

ورود به و خروج از بازار

ایجاد استانداردهای حسابداری و تحلیل هزینه و
عملکرد بهرهبردار
تسهیل حل اختالف بین طرفین
رایزنی و ارائه خدمات مشورتی به دولت در مورد
سیاستها و مشارکت بخش خصوصی

ب :قدرت و ابزارهای رگوالتوری

نهادهای رگوالتوری از ابزارهای متنوعی برای انجام وظایف محوله
استفاده میکنند .برخی از این ابزارها عبارتند از:
چارچوب خطمشی مشارکت عمومی  -خصوصی در
بخشهای زیربنایی (بسیاری از جنبههایی که میتوانند
در ابزارهای رگوالتوری گنجانده شوند)
ابزارهای قانونی (قوانین مربوط به بخشهای زیربنایی
و رگوالتوری)

قدرت و اختیارات نهادهای رگوالتوری توسط ابزارهای قانونی،

طول مدت واگذاری و ارتباط آن با نرخ بازگشت سرمایه

قوانین اساسی ،توافقات قراردادی و سایر مستندات مربوطه

مدلهای تأمین منابع مالی خطمشیهای رگوالتوری

تفویض میشود .این اختیارات ،شامل مدیریت خدمات ،هزینه،

سطح ،ساختار ،فرمول ،ساز و کارهای بازنگری و تعدیل

قیمت و سایر پارامترهای اثرگذار بر بازگشت سرمایه ،هزینه

1

نرخ تعرفهها
1- Financial modeling of regulatory policy
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استانداردهای حسابداری (که برای بازنگری و تعدیل
تعرفهها ضروری است)

پایش قرار میدهد .اگرچه ،سرمایهگذاران ،اغلب چنین سیستمی
را به دلیل انعطافپذیری رگوالتور ترجیح میدهند ،در صورت

ابزارهای مالی (یارانه دولتی و سایر مشوقها یا خدمات)

بروز شرایط خاص ،تنظیم یا مذاکره مجدد در مورد این قراردادها،

پرداختها به دولت  /رگوالتور

بدون کمک یک نهاد رگوالتوری مستقل با اختیارات نامحدود

جرایم و غرامتهای عدم انطباق با تصمیمات رگوالتوری

بسیار مشکل خواهد بود.

سطح و زمان سرمایهگذاری

استمرار قوانین و اعتبار دولت ،2از موضوعات کلیدی در توسعه

استانداردهای فنی و کیفیت خدمات از جمله

مشارکت عمومی  -خصوصی بهشمار ميآيد .سرمایهگذاری در

استانداردهای مدیریت و بهرهبرداری مؤثر از تأسیسات و

تأسیسات زیربنایی با توجه به اهمیت استراتژیک و اثرات ژرف

تسهیالت در طول زمان

آن بر توسعه و تعداد زیاد مشتریان ،مضمون سیاسی 3دارد.

قوانین مربوط به کاهش بها و استهالک سرمایه (تا
جایی که در حوزه کنترل رگوالتور است)

برای دستیابی به اهداف سیاسی ،ممکن است دولتها ،قوانین
بهرهبرداری در یک بخش صنعتی را پس از سرمایهگذاری تغییر

قوانین مربوط به انتقال داراییها در پایان دوره قرارداد

دهند .این تغییرات میتواند اثرات گستردهای بر کسب و کار

برای سرمایهگذاریهایی که هنوز بهطور کامل مستهلک

سرمایهگذاران داشته باشد .تأسیس یک نهاد رگوالتوری مستقل

نشدهاند.

میتواند به اطمینان از استمرار قوانین و اعتبار دولت کمک شایانی

عملکرد برنامههای مشارکت عمومی  -خصوصی برحسب میزان

نماید .در پایان میتوان گفت وجود یک نهاد رگوالتوری مستقل

سرمایهگذاری ،نوآوری ،قیمت و کیفیت خدمات عم ً
ال ب ه کارایی

و بیطرف با اختیارات و ظرفیت فنی الزم ،اثرات مثبتی بر توسعه

حاکمیت رگوالتوری بستگی دارد.

مشارکت عمومی  -خصوصی خواهد داشت.

ج :ساختار نهاد رگوالتوری

ساختا ر کلی نهاد رگوالتوری در کشورهای مختلف و نیز در
بخشه ای مختلف زیربنایی در یک کشور ،متفاوت است.
طرحریزی سازمانی این نهادها نیز میتواند متفاوت باشد ،مانند

موضوعات مهم در مشارکت عمومی-
خصوصی

الف :مدیریت ریسک

بخش یا دپارتمانی در داخل وزارتخانه ذیربط ،نظارت و کنترل

شناسایی و تخصيص درست ریسکها بخش مهمي از تهيه و

بر اس اس قرارداد یا یک نهاد رگوالتوری با اختیارات نامحدود.

تدوين مستندات پروژههاي مشاركت بخش عمومي-خصوصي

اغلب ،کشورها بهویژه در سالهای اولیه توسعه مشارکت عمومی-

است .بنابراين ،ميتوان گفت يک پروژه موفق ،مستلزم تقسيم

خصوصی به نظارت و کنترل بر اساس قرارداد روی میآورند .در

و تسهيم مقرونبهصرفه و عملی ريسکها با توجه به اهداف و

این صورت ،مجري قرارداد ، 1انطباق با الزامات قراردادی را مورد

عاليق متفاوت طرفهای مشارکتکننده در پروژههای  PPPاست.

1- Contract Administrator
2- Credibility of the government
3- political content
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تخصيص موثر ريسکها بخش مهمی از تهيه و تدوين مستندات

داده شده است .تخصيص بيش از حد ريسک ،به  ،SPVبه بيثباتي

پروژه بوده و برای موفقيت پروژه حياتی است .وامدهندگان معموالً

و گراني پروژه میانجامد و تخصيص کم ريسک ،به از دست رفتن

به تخصيص ريسکها بسيار حساساند .هر چند در برخی موارد،

«ارزشآفريني پول» منجر میشود .بديهی است كه ايجاد توازن و

ریسکها توسط کارفرمایان شناسایی و در کتابچه راهنماي پروژه

تعادل در اين ميان بسيار دشوار است [.]3

در اختیار متقاضيان مشاركت قرار میگیرد ،اما در بسیاری از

در بيشتر پروژههايي که بهصورت رایج تأمين مالی ميشوند،

موارد نيز از آنها خواسته میشود تا درک خود از ریسکهای

انتقال برخی ريسکها (مانند ريسکهای سياسی ،بازار و تکميل

پروژه را تشریح نمایند .در عین حال ،باید توجه داشت که انتقال

پروژه) به ( SPVتوسط اعطاءکننده قرارداد) با دادن امتيازات

تمام ریسکها به بخش خصوصی ناکارآمد و پرهزینه است و

ديگری مانند نرخ باالتر بازگشت سرمايه جبران میشود .اگر چه

ميتواند پروژه را در معرض بحران و تغییر قرار دهد .از سوی

تأمين مالی پروژه عمدتا توسط وامدهندگان صورت میگرفت

دیگر ،پیشبینی تمام ریسکها یا تصمیمگیری در مورد آنها از

تا سرمايه يا تعهدات سهامداران ،بههمين دليل ،وامدهندگان

قبل امکانپذیر نیست ،در نتيجه ،برای پاسخ به تغییرات ساز و

سعی میکردند ريسکها را بهحداقل برسانند ،بهاين ترتيب که

کارهایی الزم است [.]3

از شرکت مجري پروژه میخواستند تا جايي که ممکن است

بديهی است مديريت ريسک بر مبنای بهرهوري( 1يا انتقال ريسک

ريسکها را به مشارکتکنندگان در پروژه (مانند پيمانکاران

به طرفی که بهتر بتواند آن را مديريت کند) يک هدف ايدهآل

ساخت يا بهرهبرداری و نگهداری) منتقل کنند .اين تخصيص

است .در عمل ،تخصيص ريسک بر اساس قدرت مذاکرات تجاری

ريسک به پيمانكاران فرعی« ،تخصيص اتکايي ريسک »1ناميده

صورت میگيرد .طرف قویتر ريسکی را که نمیخواهد بپذيرد به

میشود .تخصيص اتکايي ريسک به معنای تحميل ريسکهای

طرف ضعيفتر تحميل میکند .اين سناريو لزوماً تسهیم بهينه

پروژه توسط شرکت مجري پروژه به ساير مشارکتکنندگان در

ريسک را فراهم نمیکند .اين روش در شکل شماره  10نمايش

پروژه بوده و در پروژههای  PPPبهندرت رخ میدهد.

تخصیص ریسک

خیلی کم :از دست
رفتن ارزش آفرینی
پول

خیلی زیاد :عدم
موفقیت پروژه

اثر بخشي

بهینه  :تقسيم اثربخش ریسک

انتقال ريسك
شکل  .10تخصیص بهينه ریسکها

1- Risk Management based on efficiency
2- Back to back risk allocation
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انواع ريسك در پروژههاي PPP

ريسکهای داخلی مانند برنامه زمانی تأمين مالی؛

فرايند شناسايي و تخصیص ريسکها در پروژههای  PPPبا توجه

ريسکهای مديريتی مانند برآورد هزينهها و کنترل

به تغيير منابع ريسک در چرخه حيات پروژه ،پيچيدگی قراردادی
ميان بخش دولتی و بخش خصوصی و نيز فرايندی که ريسکها
چ وجه کار
به هي 
به زنجيره پيمانکاران فرعی منتقل میشوند ،

ريسکها؛ و
ريسکهای غيرمترقبه مانند شرايط آب و هوايي و
اقليمی.

سادهای نيست .عدهای ،ضمن تقسيمبندی ريسکها به داخلی

همانگونه که مالحظه میشود ،طبقهبندیهای متفاوتی در مورد

(ريسکهای مربوط و برخاسته از پروژه) و خارجی (ريسکهايي

ريسک در پروژههای  PPPوجود دارد که همگی آنها میتوانند

که مربوط به پروژه نيستند) ،اعتقاد دارند پذيرش ريسکهای

منجر به افزايش بالقوه هزينهها ،کاهش درآمدها و تأخير در

خارجی بايد توسط بخش دولتی و پذيرش ريسکهای داخلی بايد

پرداختها شوند [ .]3در ادامه تعريف اين ريسکها آمده است.

توسط بخش خصوصی تعهد شود [ .]2در چارچوب موافقتنامه
مشارکت عمومی-خصوصی منتشرشده توسط معاونت برنامهريزي

 .1ريسکهای سياسی :ريسکهای سياسی به ثبات و رفتار

و نظارت راهبردي رئیس جمهور ،مسئولیت مدیریت ریسکها به

اقتصادی-اجتماعی کشوری که پروژه در آن اجرا میشود ،بستگی

شرح زیر تقسیم شده است :بخش عمومی ،مدیریت ریسکهای

دارد .اين ريسکها میتوانند اثرات جبرانناپذ يری بر عملکرد

سیاسی ،عمومی و بلندمدت ،و بخش خصوصی ،که مسئولیت

پروژه ،تقاضا ،بازار و در نتيجه ،بهرهبرداری از پروژه داشته و جريان

تأمین مالی ،طراحی ،ساخت ،نصب ،بهرهبرداری و نگهداری را

نقدی پروژه و پرداختها را مختل کنند [ .]2اعطاکننده قرارداد

برعهده دارد ،ریسک اين عمليات را بر عهده میگیرد [.]10

ممکن است بخشی از ريسکهای سياسی مانند جنگ ،شورش،

«تينزلی ،« 1ريسکها را به  9دسته ريسکهای قراردادی ،تأمين

خشونتهای سياسی ،قصور يا ناکامی نهادهای دولتی ،تغيير در

(مواد ،تجهيزات ،قطعات و ،)...بازار ،بهرهبرداری ،زيستمحيطی،

الزامات قانونی و تأخير ايجادشده توسط مسووالن را بهعنوان طرفی

فورس ماژور ،تکميلي (اتمام پروژه) ،سياسی و مالی تقسيم میکند

که میتواند در ايجاد و تعديل پیامدهای آن اثرگذار باشد ،بپذيرد.

[« .]7دولوی « 2ريسکها را به  10گروه ريسکهای برنامهريزی و

هرچند ،دولتهای ميزبان ممکن است تمايلی به تحمل و تقبل

طراحی ،ساخت و ساز ،عملياتی ،راهاندازی ،بازار ،موضوعات مربوط

تمام ريسکهای سياسی نداشته باشند و از  SPVو سرمايهگذاران

به ذینفعان (شامل موضوعات سياسی و قوانين و مقررات) ،مالی،

خارجی بخواهند برخی يا شايد قسمت اعظم ريسکهای سياسی

مالکيت داراييها ،زيستمحيطی و فورس ماژور تقسيم کرده است

را بپذيرند [ .]3ريسکهای سياسی شامل موارد زير هستند:

[ .]4در طبقهبندی ديگری ،ريسکها به گروههای زير تقسيم
میشوند [:]2

تغيير در قوانين و مقررات ،بهويژه ريسک تغييرات
تبعيضآميز 3در قوانين (تغييراتی که به بخش مربوطه

ريسکهای فنی مانند فناوری و پيچيدگی؛

اختصاص دارد ،تأمين مالی پروژههای بخش دولتی

ريسکهای خارجی مانند بازار و تأمينکنندگان؛

توسط بخش خصوصی بهطور كلي ،يا خود پروژه) و

1- Tinsley
2- Doloi
3- Discriminatory
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تغييرات در پارامترهای فنی ناشي از صدور پروانهها،
توافقها و مجوزهای واردات []3؛
تغيير رويكرد بخش دولتی به پروژههای  PPPدر
دورههای مختلف انتخاباتی []2؛
مصادره اموال كه يكي از اصول شناختهشده در قوانين
بينالمللی است .بر اين اساس ،يک حکومت يا دولت
مستقل (دولت ميزبان) حق دارد اموال مستقر در
خاك خود را براي اهداف ملی/عمومي مصادره نمايد،
بهشرطي كه خسارت وارده به مالک آن اموال را جبران
كند []3؛

حل و فصل شوند .اين موضوعات عبارتند از:
اختيارات اعطاکننده قرارداد برای اجرای پروژه []3؛
قوانين و مقررات مربوط به تدارک قراردادهای

PPP

[]3؛
موضوعات قراردادی []2؛
موضوعات مربوط به مديريت قرارداد ناشی از فرايند
مديريت و اجرای قرارداد ]2[ PPP؛
حفظ حقوق قانونی وامدهندگان بر داراييها يا سهام
[]3؛ و
دستيابی به مراجع قانونی (ترجيحا ،بينالمللی و ساز و

تصميمات نهادهای تنظيم مقررات که ممکن است

کارهای مناسب برای اجرای احکام در برابر دولت) [.]3

با ترتيبات تجاری مشارکت عمومی-خصوصی تفاوت

ساير موضوعات حقوقی مهم برای اطمينان از کارکرد پروژههای

داشته باشد []3؛

 PPPشامل موارد زير است :تملک زمين ،نیروی کار ،ماليات و

توانايي  SPVدر دسترسي به مراجع قضايي ،بهويژه،
وادار کردن بخش دولتی به انجام تعهدات مربوطه []3؛

حسابداری (مانند اُفت قيمت ،هزينه استهالک ،ماليات بر ارزش
افزوده) و ساز و كارهای رگوالتوری [.]3

برای تعديل اين ريسکها ،شرکت مجري پروژه ممکن است

 .3ريسک اتمام يا تکميل پروژه .3در يک پروژه معموالً

روشهايي را بهشرح زير در پيش گيرد:

بيشترين و پرهزينهترين ريسکها در مرحله ساخت و ساز وجود

توجه به عالئق کشور ميزبان و تعهد آن به تحقق پروژه؛

دارند .پروژههای  PPPاين امکان را به اعطاکننده قرارداد يا بخش

مشارکت وامدهندگان ،سهامداران و پيمانکاران داخلی

دولتی میدهد تا با متمرکز کردن ريسکهای تکميل پروژه در

(در کشور ميزبان)؛
بيمه كردن ريسکهای سياسی يا مشارکت سازمانهای
بينالمللی مانند بانک جهانی.
 .2ريسکهای حقوقی ،قراردادی ،1مديريت قرارداد2و

يک نقطه ،مديريت ريسک را بهشيوهای کارآمدتر کنترل کند .اين
بدان معنی است که مسووليت شناسايي و مديريت ريسکهای
طراحی ،ساخت ،نصب ،راهاندازی ،بهرهبرداری ،تعمير و نگهداری
و بازسازی بر عهده يک نهاد يا همان شرکت مجري پروژه خواهد
بود .تمرکز مسووليت مديريت ريسک در يک نقطه ،تقابل ميان

ريسکهای مربوط به رگوالتوری .برخی موضوعات حقوقی

کارکردهای مختلف پروژه که میتواند منجر به خطا ،تأخير و

بايد قبل از اجرای پروژهها به صورت مشارکت عمومی-خصوصی

فرهنگ سرزنش و انتساب تقصير (زمانی که پيمانکاران مختلف

1- Contractual Risk
2- Contract Management Risk
3- Completion Risk

35

موضوعات مهم در مشارکت عمومی -خصوصی

يکديگر را به دليل نقايص کشفشده ،مقصر میدانند) شود را
کاهش میدهد [.]3

ريسکهای اتمام يا تکميل ساخت عبارتند از [:]3
کفایت و تناسب طراحی کارها؛
ماهيت فناوری مورد استفاده و در دسترس بودن

پيامدهای ريسک تکميل پروژه در موارد زير نمايان میشود]3[ :

هزينه ساخت :استفاده از تأمين مالی براي اجراي
يك پروژه بهمثابه برقراري توازنی ميان تعهدات مالی،

تجهيزات و مواد (شامل حمل و نقل ،محدوديتهای
واردات ،قيمت ،خدمات مورد نياز برای ساخت و ساز،
هزينههای تأمين مالی و هزينههای اجرايي)؛

نسبتها و تعهدات کاری است که به هر گونه تغييري

شرايط و وقايع غيرمترقبه مانند شرايط آب و هوايي؛

بسيار حساس است .افزايش در هزينهها ،نهتنها مستلزم

قابليت دسترسی به نيروی کار و مواد (وجود نيروی کار

تغيير و تنظيم موارد فوق ،بلکه نيازمند تأمين مالی

محلی ،نياز به واردات نيروی انسانی و مواد ،ويزا و ساير

بيشتر توسط عضو مالی گروه (وامدهنده) است که بعيد

مجوزهای الزم برای وارد کردن اين مواد و تامين نيازها،

است مورد قبول واقع شود.

محدوديتهای قوانين (محلی) کار شامل ساعت کار،

زمان تکميل :بديهی است شرکت مجري پروژه به

حق تعطيالت و )...؛

کسب حداکثر درآمد و بازگشت سريعتر سرمايه و

در دسترس بودن زيرساختها و خدمات مانند راههای

آغاز بهرهبرداري زودتر تمايل دارد .از سوی ديگر،

دسترسی (جادهای ،ريلی ،خطوط ارتباطي هوايي) و

بخش عمومی (اعطاکننده) و خريدار محصول پروژه با

خدمات عمومي؛

توجه به نياز مبرم به خدمات اين پروژه ،تمايل دارد

برنامه اتمام يا تکميل پروژه :آيا روش ساخت مناسب

فعاليتهای ساخت و ساز در حداقل زمان ممکن به

شرايط فصلی آب و هوا و فرايندهای صدور مجوز و

پايان رسد .بنابراين ،تکميل بهموقع مرحله ساخت و

تاييديهها است؟

ساز از نگرانیهای اصلی طرفين درگير در پروژه است و
توسط ايشان مورد نظارت و پايش قرار میگيرد.

 .4ريسک عملکرد .1برای اين که پروژه درآمد کافی داشته

کيفيت كارهای پايانيافته :به منظور تاييد انطباق

باشد تا بتواند ضمن پرداخت بدهیها ،منجر به بازگشت سرمايه

با الزامات پروژه ،ارتباط صحيح سيستمها ،خدمات

سهامداران شود ،بايد قادر به ارائه خدمات زيرساختی در سطح

عمومي (يوتيليتی ،مانند آب ،برق ،گاز و )....و مديريت

تعريفشده و قابل قبول باشد .ريسکهای عملکرد میتواند منجر

مناسب تعامل تجهيزات و فناوریهای مورد استفاده

به ناتوانی تأسيسات در ارائه خدمات به روش مناسب و در زمان

در پروژه ،کارهای پايانيافته بايد تحت آزمونها و

الزم شود .اين ريسکها ممکن است ناشی از عوامل زیر باشند [:]3

بازرسیهای معين قرار گيرند .محصول نهایی بايد بتواند

خطا در طراحی تأسيسات؛

خروجیهايي متناسب با انتظارات پروژه ارائه دهد .هر

موضوعات زيستمحيطی که میتوانند عمليات

گونه کمبود ،مستلزم بازنگري مالی است تا درآمد پروژه
بتواند هزينههای پروژه و پرداخت ديون را جبران كند.

تأسيسات را تحت تأثير قرار دهند؛
استفاده از فناوری نامناسب؛
1- Performance Risk
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بهرهبرداری نابهجا از تأسيسات؛
کيفيت نامناسب ورودیها ،روش نامناسب ارائه يا
استفاده از خدمات پروژه.

محدوده زمانی ،مسووليتها و تعهدات پيمانکار ساخت؛
در دسترس بودن نيروی کار ماهر محلی و مواد و
هزينههای مرتبط؛ لزوم واردات تجهيزات و مواد از خارج

بنابراين ،الزامات عملکرد که توسط اعطاکننده قرارداد يا

از کشور و اخذ گواهینامههای مربوطه؛ استخدام نيروی

خريدار محصول پروژه به شرکت مجري پروژه اعالم میشود،

کار خارجی و اخذ ويزا با توجه به محدوديت قوانين کار؛

به شرکتکنندگان در پروژه (بهويژه پيمانکاران ساخت و

تغيير در شرايط بهرهبرداری ناشی از تغيير در قوانين و

بهرهبرداری) تحميل میشود .اين الزامات که بايد در کارهای
پايانيافته نمود داشته باشند ،توسط تستها و آزمونهای
عملکرد به عنوان بخشی از رژيم ساخت و ساز مورد تصديق قرار
میگيرد .در طول بهرهبرداری ممکن است بهمنظور اطمينان از
ارائه مناسب خدمات ،تأسيسات مورد آزمونها و تستهای ادواری

مقررات و ساير شرايط؛
نگهداری مناسب پروژه و هزينه جايگزينی تجهيزات،
داراييها و نگهداری اساسی و عمده؛
قابليت دسترسی به مدير باتجربه و متعهد به پروژه در
طول واگذاری امتياز؛

قرار گيرند .اهميت الزامات عملکرد منجر به پافشاری وامدهندگان

برنامه بهرهبرداری و نگهداری و اين که آيا اين برنامه

برای استفاده از فناوریهای مناسب و مورد تاييد میشود .ممکن

يك روند منطقی را دنبال میکند؟ با الزامات خريد

است شرکت مجري پروژه نياز به دريافت ضمانتهای بيشتری

محصول منطبق است؟ و باالخره اين كه ،يک رويکرد

از تأمينکنندگان تجهيزات و طراحان داشته باشد چرا که اين

منطقی را با توجه به ماهيت کشوری که پروژه در آن

شرکتها ممکن است بهتر بتوانند نقايص را اصالح يا فناوری را

اجرا میشود ،قوانين کار ،الزامات قانونی بهرهبرداری و

بهروز نمايند [.]3

نيز الزامات فنی پروژه دنبال میکند؟

 .5ريسک بهرهبرداری .1بديهی است پروژه بايد بر اساس

آيا پروژه به ورودیهايي برای بهرهبرداری نياز دارد و آيا
بازا ِر چنين ورودیهايي بهاندازه کافی انعطافپذير است

يک سطح عملکرد مشخص (تعيينشده) احداث شود تا شرکت

و آيا مالحظاتی برای کارايي آتی نياز دارد؟

مجري پروژه بتواند درآمدی داشته باشد که جوابگوی هزينههای

ممکن است وامدهندگان از شرکت مجري پروژه بخواهند

بهرهبرداری ،پرداخت ديون و رسيدن به سطح سود مورد انتظار

ترتيباتی برای تأمين چنين ورودیهايي اتخاذ کند تا از دستيابی

باشد .بهرهبرداری از پروژه بايد دقيق ،مناسب و منطبق با الزامات

به سوخت ،مواد شيميايي ،خدمات عمومي يا خدمات ديگری

قانونی ،مجوزها و توافقها صورت گيرد و موجب آسيب رساندن

مانند دفع پسماند اطمينان حاصل کنند.

به پروژه ،محل ،تأسيسات زيرساختی مربوط محلی و مستحدثات
(سازههاي) مجاور نگردد .ريسکهای بهرهبرداری شامل موارد زير
هستند [:]3
ريسکهای كاستي در طراحی ،تجهيزات و مواد خارج از

 -6ريسك تأمين مالي .2ريسك تأمين مالي به منابع مالي
مورد نياز براي اجراي پروژه ،ماهيت وامدهندگان و وامگيرندگان
و محدوديتهاي بازارهاي مالي در زمان تأمين سرمايه طي مدت

1- Operation Risk
2- Financial Risk
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اجراي پروژه ارتباط دارد .اين ريسك ميتواند منجر به افزايش

ريسك اعتبار شركتكنندگان اصلي در پروژه شامل

هزينه تأمين مالي شده و تأثير بهسزايي بر امكانپذيري مالي

ارائه اوراق قرضه ،تضمين ارائه خدمات در کوتاهمدت 2و

پروژه داشته باشد .بهعنوان مثال ،پروژههاي  PPPنسبت به موارد

بلندمدت 3توسط شخص ثالث.

زير حساساند [:]3

قسمت اعظم ريسك تأمين مالي توسط شركت مجري

بازپرداخت بلندمدت بدهي (پروژههايي كه نيازمند

پروژه و وامدهندگان مديريت ميشود .از آنجا که اجرای

تأمين سرمايه زيادی پيش از شروع پروژه هستند،

تمام ساز و كارها توسط شرکت مجري پروژه بعيد بهنظر

به دنبال بازپرداختی  12تا  20ساله هستند) و امكان

میرسد ،لذا هزينه تأمين مالي تا زمان جمعبندي مالي

دريافت وام يا تامين مالي مجدد در مورد بدهيهايي با

نامشخص است .بنابراين ،معموال اعطاکننده قرارداد ،ريسك

سررسيد بازپرداخت كوتاهمدت؛

تغيير در هزينه تامين مالي ميان تاريخ ارائه پيشنهاد و

امکان بهتعویق انداختن پرداخت بهره (بهعبارتي

سرجمع هزينههاي مالي را با شرکت مجري پروژه تقسيم

برخورداری از ُفرجه زمانی برای بازپرداخت) براي جبران

ميكند [.]3

نبود درآمد طي دوران ساخت؛

در مواردي كه مصونسازي ،گزينهاي قابل اجرا براي

نرخ بهره :تأمين مالی پروژه با توجه به ماهيت ثابت

مديريت ريسكهاي خاص (بهويژه نرخ بهره و ارز خارجي)

جريان درآمد ،مستلزم نرخ ثابت بهره وام است .اگر وامي

نيست ،اعطاکننده قرارداد ممكن است براي محافظت در

با بهره ثابت وجود نداشته باشد ،بايد از افزايش نرخ بهره

برابر ريسكهاي تأمين مالي اقداماتي انجام دهد .بهعنوان

به سطحي غي ر قابل كنترل و بيش از جريان درآمد

مثال ،اعطاکننده قرارداد يا خريدار محصول ممکن است

جلوگيري به عمل آورد؛

به مديريت ريسك ارز خارجي كمك كند تا بدين وسيله،

نرخ تبديل ارز خارجي( :در مواردي كه واحد پولي

شركت مجری پروژه از انعطافپذيري الزم براي استفاده

درآمدها و پرداخت بدهيها با يكديگر متفاوت است و

از ارزهاي خارجي در جريان پرداخت بدهي (كه ميتواند

ريسک تبديل آنها به ارز خارجي)؛

موجب كاهش هزينه بدهي شود) برخوردار باشد .آنها

هزينه مصونسازي 1در برابر ريسك (در دسترس

ن متعهد
ممكن است تضمينهايي فراهم كنند و بهموجب آ 

بودن و هزينه ابزارهای مصونسازی هنگامی كه قرار

شوند تأمين مالي را در موعد تعيينشده با نرخ بهره مشخص

است ريسکهايي مانند نرخ بهره ،پول خارجي (ارز) يا

در آينده فراهم آورند .بدين ترتيب ،شركت مجري پروژه در

ريسكهاي ديگر توسط اقدامات مصونسازي مديريت

برابر ريسك عدم امكان تأمين مالي مجدد با قيمت مناسب

شوند)؛

در آينده (در مواردي كه امكان پرداخت بدهي با شرايط

در دسترس بودن و تأمين سرمايه در گردش براي
جبران نيازهاي مالي كوتاهمدت؛

مناسب و در دورهاي بلندمدت فراهم نيست) محافظت
خواهد شد [.]3

1- Hedging
2- Guarantee
3- Warrantee
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 .7ريسك ارزي( 1ريسک ناشی از کاهش خريد يک

مثال ،ممکن است آنها خواهان انجام موارد زير باشند [:]3

واحد پولی) .مقررات پولي/مالي و شرايط بازار ميتواند امكان

برای برآورد ميزان ريسکهای قابل تحمل توسط

تبديل واحد پول بومي (به صورت سرمايه ،بهره ،اصل ،سود،

شرکت مجري پروژه و توانايي تأثير بر تقاضا ،پروفايل

حق امتياز) به ارزهاي خارجي ،ميزان در دسترس بودن ارز

(ظرفيت) تقاضا برای خدمات پروژه را مورد بازنگری

خارجي و اين كه تا چه حد ميتوان پول بومی و ارز خارجي

قرار دهند.

را از كشور به خارج انتقال داد ،محدود كند .اين محدوديتها

براي پيشبينی تقاضا و اطالعات تاريخی در مورد

ميتواند موجب بروز مشكالت متعددي براي سرمايهگذاران

تمايل مصرفکنندگان ،پرداخت بهموقع تعرفهها را

خارجي و وامدهندگاني شود كه ميخواهند به خدمات توزيع و

مورد بررسی قرار دهند.

پرداخت اصل و فرع بدهي بر مبناي ارزهاي خارجي و خدمات

چشمانداز رشد و توسعه ،حرکات جمعيتی ،تعرفههای

پرداخت بدهي خود در خارج از کشور ميزبان دسترسي داشته

فعلی و پيشبينی واكنش مصرفکنندگان به افزايش

باشند .در اغلب موارد ،در كشورهاي در حال توسعه ،اين

تعرفهها را مورد تحليل قرار دهند .زمانی که تعرفهها بر

ريسك ،بهعنوان يك ريسك تنظيم مقررات ،توسط اعطاکننده

اساس شاخصها است ،پيشبينی تغيير اين شاخصها

قرارداد مديريت ميشود [.]3

و ارتباط آن با هزينههای واقعی شامل هزينههای

 .8ريسک تجاری( 2فروش .)3این ریسک شامل کاهش استفاده

بهرهبرداری ،هزينههای تأمين مالی ،الزامات هزينه

يا عدم موفقيت در استفاده از خدماتی است که توسط تأسيسات

سرمايهاي 5و هزينههايي از اين دست را مورد ارزيابی

قابل ارائه است .بهعنوان مثال :اگر در مقايسه با پيشبينیهاي

قرار دهند.

صورتگرفته ،تعداد افراد کمتری از اتوبانهايي که بايد در آنها

ميزان پوشش هزينههای خدمات عمومي (يوتيليتي)

عوارض پرداخت شود ،استفاده کنند ،برق کمتری از ژنراتور گرفته

و استهالک توسط تعرفههای مصرفکننده را مورد

شود .همين حالت در شرايطي كه مسافران يا هواپيماهاي کمتری

بازنگری قرار دهند.

از فرودگاه استفاده کنند ،نيز وجود دارد .اين گونه رخدادها میتواند

از آن جا که اين ارزيابیها به مالحظات ريسک منجر میشود،

ناشی از کاهش تقاضا برای خدمات ،عدم توانايي خريدار برای

ممکن است شرکت مجري پروژه برای محافظت از حقوق

پرداخت هزينه خدمات ،مشکالت فنی يا عملياتی در ارائه خدمات

وامدهندگان يا صاحبان سهام ملزم به رعايت موارد زير باشد [:]3

يا تحريم خدمات توسط جامعه باشد .پيشبينی آتی تقاضا ،هزينه

تعهد به خريد خدمات در مقدار و قيمتی که برای کسب

و الزامات قانونی (مربوط به يک بخش 4خاص) در کشوری که
پروژه در آن انجام میشود ،برای سرمايهگذاران بخش خصوصی،
که به درآمد پروژه چشم دوختهاند ،بسيار مهم است .بهعنوان

درآمد طراحی شده است؛
تضمين درآمد به منظور اطمينان از کسب حداقل
درآمد مورد نياز؛

1- Currency Risk
2- Commercial Risk
3- Off-take Risk
4- Sector
5- Capital Expenditure Requirements

39

موضوعات مهم در مشارکت عمومی -خصوصی

تضمين تقاضا برای محافظت از شرکت مجري پروژه در
برابر پيامدهای احتمالی (مانند ترافيک هوايي كمتر از
پيشبينیهای صورتگرفته در اسناد مناقصه)؛

تأمين کند.
اين فرايند زمانی که قوانين کشور ميزبان از مجموعه مقررات

مشابهي برخوردار باشد ،تسهيل میشود .معموالً اجرای پروژههای

تضمين نسبی ريسک بهمنظور محافظت از جريان

زیرساختی پيامدهای مهمی بر کيفيت زندگی جوامع محلی

درآمد ناشی از عملکرد پايينتر از حد استاندارد در

دارد و ممکن است با مقاومت گروههای ذینفع محلی مواجه

رابطه با ريسکهای ويژه پروژه.

شود که اين وضعيت میتواند اجرای پروژه را به تعويق انداخته

معموالً بخش خصوصی در ارائه خدمات زيرساختي به

و موجب افزايش هزينههای پروژه شود .وامدهندگان و شرکت

مصرفکنندگان بهتر عمل میکند .بنابراين ،اعطاکننده ممکن

مجري پروژه از اعطاکننده قرارداد توقع دارند ريسک اجتماعی را

است بهمنظور اطمينان از انگيزه شرکت مجري پروژه در نوآوری و

مديريت کند .معموالً اهميت اين ريسک توسط بخش دولتی ،به

بهبود ارائه خدمات ،بخواهد بخشی از ريسکهای تجاری (فروش)

عنوان اعطاکننده قرارداد ،کمتر از حد انتظار برآورد میشود چرا

را به شرکت مجري پروژه منتقل کند [.]3

که پارادايم (مفهوم ذهني) ريسک اجتماعی برای بخش دولتی
متفاوت است (اقامه دعوی عليه بخش خصوصی بسيار سادهتر از

 .9ريسکهای زيستمحيطی و اجتماعی .الزامات قانونی

اقامه دعوی عليه بخش دولتی است) ،بههمين دليل ،بخش دولتی

زيستمحيطی و اجتماعی ممکن است مسووليتهای قانونی و

ممکن است به ريسک اجتماعی حساسيت چندانی نداشته باشد

محدوديتهايي برای پروژه ايجاد کنند .هزينه انطباق میتواند

[ ]3و از بخش خصوصی بخواهد تا مسووليت اين ريسکها را بر

قابل توجه باشد و بايد ميان شرکت مجري پروژه و اعطاکننده

عهده گيرد [ .]2ممکن است اعطاکننده قرارداد تجربه مقابله با

تقسيم شود .بههمين ترتيب ،بهمنظور جلب نظر وامدهندگان

اثرات ريسکهای اجتماعی بر بخش خصوصی را نداشته باشد و

بينالمللی ،بهويژه نهادهای مالی جهاني ،پروژه بايد حداقل الزامات

بهاين ترتيب ،طرفهای مشارکتکننده در پروژه برای رويارويي با

زيستمحيطی و اجتماعی را که در قوانين و مقررات آمده است،

چنين ريسکهايي از آمادگی کافی برخوردار نباشند [.]3

اصول اکواتور

1

اصول اکواتور شامل کدهای رفتاری داوطلبانه است که در اصل توسط شرکت مالی بينالمللی 2و
گروهی از بانکهای تجاری توسعهيافته و در حال حاضر ،توسط بيشتر بانکهای تجاری فعال در زمينه
تأمين مالی پروژهها شناخته شده و به كار گرفته ميشود .تأمين مالی پروژههای حساس به پيامدهای
زيستمحيطی و اجتماعی توسط اين بانکها ،منوط به ارائه ارزيابی اثرات اجتماعی و زيستمحيطی (در
انطباق با اصل اکواتور و طبقهبندی پروژهها بر اساس سامانه شرکت مالی بينالمللی) است.

1- Equator Principles
)2- International Finance Corporation (IFC
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راهبردهای تعديل و مديريت ريسک:

ایدههای نوآورانه برای اجرای پروژه ارائه میشوند .این مزایا

مديريت موثر ريسک عنصر اصلی پروژههای  PPPاست .حتی

برخی دولتها را بر آن داشته است تا سیستمهایی برای تبدیل

با وجود مهارتهای عالی مديريتی در بخش خصوصی ،هنوز

پیشنهادات داوطلبانه برای اجرای پروژههای توسعه زیرساختها

ريسکهايي وجود دارند که با مديريت كارآمد ،ساختار قراردادی

را به پروژههای رقابتی مناقصهای ایجاد نمایند .این سیستمها در

مناسب و توافقات قراردادی بهطور کامل قابل حذف نيستند.

کشورهایی چون شیلی ،جمهوری کره ،فیلیپین و آفریقای جنوبی

همانگونه که در شکل شماره  11قابل مشاهده است ،راهبردهای

وجود دارند .رویکردهای متفاوتی برای مدیریت این پیشنهادات

متفاوتی برای مديريت ريسک وجود دارد .اين راهبردها ،اجتناب

وجود دارد [: ]8

از ريسک ،انتقال ريسک ،کاهش ريسک ،نگهداری و حفظ ريسک

در یک مناقصه رسمی ،مزایای از پیش تعیینشدهای

و ناديده گرفتن ريسک (زمانی که پيامدهای مهمی نداشته باشد)

برای پیشنهاددهنده اصلی در نظر گرفته میشود .شیلی

را در بر ميگيرند .راهبردهاي مزبور با اتخاذ تدابير و روشهای

و جمهوری کره از چنین سیستمی برخوردارند.

مختلف قابل اجرا هستند .بايد توجه داشت که تناسب و اثربخشی

سیستم چالش سوسیسی 3که در آن از سایر

راهبرد انتخابی تعديل ريسک به پيامدهای مورد انتظار و ظرفيت

متقاضیان دعوت میشود تا پیشنهاد بهتری نسبت به

مديريت ذینفعان پروژه برای مديريت ريسک بستگی دارد .ساز و

پیشنهاددهنده اصلی در یک بازه زمانی مشخص ارائه

كارهای فعالسازی ريسك و راهبردهای تعديل ريسک به كاربرد

دهند .در صورت دریافت پیشنهاد بهتر ،حق تغيير

ابزارهايي چون فرايندهای قراردادی ،مالی ،مديريتی ،فنی و بيمه

پیشنهاد اولیه و ارائه پیشنهاد بهتر براي پیشنهاددهنده

نياز دارند [.]2

اصلی محفوظ است .این سیستم در فیلیپین و افریقای

ب :پروژههای داوطلبانه

1

در مقابل پیشنهاداتی که بهدرخواست دولت توسط متقاضیان

جنوبی اجرا شده است.
دولت ،ایده و مفهوم پروژه را از پيشنهاددهنده اصلی
بخرد و آن را در یک مناقصه رقابتی ارائه دهد.

ارائه میشود (پیشنهادات درخواستی ،)2بخش خصوصی ممکن
است پیشنهاداتی برای اجرای پروژهها بدون درخواست از سوی

برخی دولتها ،این پروژهها را ترویج نمیکنند .در واقع ،شرایط

دولت ارائه دهد (پروژههای داوطلبانه) .با وجودی که پروژههای

قانونی ،مجوز اجرای این گونه پروژهها را نمیدهد .اگرچه ،ممکن

داوطبانه در بسیاری از کشورها رایج است ،برخی کشورها به

است دولتها ،بنا به دالیلی (فشارهای سیاسی یا اقتصادی و یا

دلیل ریسکهای رقابت و شفافیت این پروژهها ،از انجام این گونه

بنابر ضرورت )... ،این پيشنهادات را مورد توجه قرار دهند .در این

پروژهها سر باز میزنند .هرچند ،پیشنهادات پروژههای داوطلبانه

شرایط ،وجود سیستمهای شفاف ،به دولتها در مدیریت این

مزایایی دارد ،از جمله این که ،این پیشنهادات اغلب بر اساس

گونه پیشنهادات کمک شایانی میکند [.]8

1- Unsolicited projects
2- Solicited Projects
3- Swiss Challenge System
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راهبردهای تعدیل ریسک

نادیده گرفتن ریسک

نگهداری ریسک

انتقال ریسک

کاهش ریسک

اجتناب از ریسک

تدابیر و روشهای مدیریت ریسک

فنی

مالی

مدیریتی

قراردادی

صالحیتها
پیمانکاران ماهر
ضمانتهای بلندمدت
گواهینامهها
بیمه
ضمانت حسن انجام کار
...

ضمانتهای کوتاهمدت
بیمه
حساب امانی
مصونسازی
حسابهای ذخیره
تأمین مالی مجدد
.....

بهترین رویهها
الگوبرداری
پیمانكاران ذيصالح
ساختار قراردادی
حل اختالف
.....

اقدامات احتیاطی
نوع قرارداد
اقدامات مداخلهای
معافیتها
حق فسق
.....

شكل  .11راهبردهاي تعديل ريسك
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ج :ویژگیهای منحصر به فرد بخشهای زیرساختی

مورد توجه در پروژههای PPP

(اقدامات اصالحی) گنجانده شوند .يکي از این مسائل ،چگونگی
ارتباط سیستمهای جدید با سیستمهای فعلی و سیستمهای

یکی از مهمترین اهداف ترویج مشارکت عمومی  -خصوصی،

محتمل در آینده است .بیشتر تأسیسات زیربنایی ماهیت شبکهای

افزایش بهرهوری در بهرهبرداری از پروژه و ارائه خدمات بهتر است.

دارند و بنابراین توسعه سیستمها و خدمات نباید بدون توجه به

در عمل ،شرایط نامطلوب موجود در بخشهای زیربنایی برای

ویژگیهای فناوری و عملیاتی شبکهها و بهرهبرداران موجود و آتی

ایجاد یک محیط رقابتی بین اپراتورهای (بهرهبرداران) مختلف،

صورت گیرد.]8[ .

مانع از دستیابی به این هدف میشود .باید توجه داشت كه انتقال

در زیر به برخی از موضوعات مهم مربوط به ویژگیهای فیزیکی

مالکیت یا واگذاری بهرهبرداری به بخش خصوصی بهتنهایی براي

بخشهای حمل ونقل و نیرو/انرژی اشاره میشود:

افزایش کارایی ،بهرهوری و سطح مطلوب خدمات ،کافی نیست.
تغییر در خطمشیها ،رژیمهای قانونی و رگوالتوری نیز در ایجاد
محیطهای رقابتی برای تولید و ارائه خدمات ،نقش اساسی دارد.
[.]8

الف :حمل و نقل.
یکپارچگی سیستمها ،توسعه شبکهها (حمل و نقل
شهری)
یکپارچگی خدمات بین بهرهبرداران مختلف در انواع

موضوعات مهم در ایجاد محیط رقابتی و مساعد برای سرمایهگذاری
بخش خصوصی در موارد زیر خالصه میشود [:]8
بهسازی با هدف تغییرات ساختاری در بخش زیرساختی
و بازار از طریق شکستن انحصار دولتی و رفع نواقص؛
مشکالت ناشی از محیطهایی با بهرهبرداران متعدد
مانند توسعه شبکهها ،ارتباطات داخلی و موضوعات
عملیاتی؛
ویژگیهای فیزیکی و طبیعی بخش زیرساختی ،بهویژه
موارد مرتبط با استفاده بهینه از منابع طبیعی مانند
زمین ،آب ،منابع معدنی و طیف امواج رادیویی.

مختلف حمل و نقل
ارتباط داخلی سیستمها ،دسترسی به تسهیالت
زیرساختی مشاع
کنترل دسترسیهای جانبی و ایمنی و جداسازی
جوامع از دوطرف (جاده و ریل)
حقوق ترافیکی ،ایمنی و امنیت و توسعه آتی (بنادر و
فرودگاهها)
ب :نیرو  /انرژی .دسترسی به نیرو /انرژی باثبات و قابل اعتماد
با قیمتهای رقابتی برای مشتریان بخشهای صنعتی ،تجاری و
خانگی مهمترین چالش این بخش است .از سوی دیگر ،ذخیره

موضوعات عملیاتی در محیطهايی با چند بهرهبردار

نیرو برای اطمینان از امنیت شبکه ،کیفیت و قابلیت اعتماد تأمین

هریک از بخشهای زیربنایی با توجه به ویژگیهای ذاتی خود،

آن ضروری است .مهمترین موضوعات در این بخش عبارتند از [:]8

مسائلی دارند که در پروژههای  PPPباید مورد مالحظه قرار گیرد.

ساختار بازار

بسیاری از این مسائل باید در چارچوب خطمشی و رژیمهای

تولید ،انتقال ،توزیع و فروش

قانونی و رگوالتوری حل و فصل شوند .برخی دیگر باید در توافقات

استانداردهای امنیت ،کیفیت ،قابلیت اعتماد در خطوط

قراردادی با اشاره صریح به تمهیدات آتی برای حل و فصل آنها

انتقال نیرو
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تدارک

دسترسی به خطوط انتقال نیرو

تدارک

منابع انرژی ،روشهای اکتشاف ،استخراج... ،

هر کشوري رویکرد منحصر به فرد خود را برای درخواست و ارزیابی

انتخاب فناوری

پیشنهادهای پروژههای  PPPدارد .بسیاری از کشورها ،ابزارهاي

تصفیه و دفع پساب

قانونی ویژه مشارکت عمومی  -خصوصی دارند و احتماالً به فرایند

موضوعات ایمنی و زیستمحیطی

تدارک این پروژهها در این ابزارهای قانونی اشاره شده است .در
کشورهایی که قوانین خاصی برای مشارکت عمومی  -خصوصی

ج :ارتباطات .ساختار بخش و بازار ،موضوعات مهم مطرح در

وجود ندارد ،دولتها از فرایند عمومی تدارک پذیرفتهشده در

این بخش زیرساختی بهشمار ميآيند .سایر موضوعات مرتبط با

کشور استفاده میکنند .با توجه به پیچیدگی فرایند تدارک

مشارکت عمومی  -خصوصی شامل موارد زیر است [:]8

پروژههای  PPPدر مقایسه با مدلهای متداول در بخش عمومی،

ارتباط داخلی میان سایر بهرهبرداران (فناوری ،قیمت،
مدیریت ارتباطات داخلی تسهیالت ،پایش انتقال
اطالعات میان بهرهبرداران)

برخی کشورها ،جزئیات مراحل فرایند تدارک را بهخوبی مشخص
کردهاند [.]8

اینترنت و موضوعات مرتبط با آن

الف :فعالیتهای مقدماتي

تخصیص و کاربرد امواج رادیویی پس از خاتمه قرارداد

زمانبر است و فعالیتهای زیادی باید قبل از آغاز رسمی فرایند

تقسیم درآمد بین بهرهبرداران و بین دولت و بهرهبردار

تدارک انجام شود .این فعالیتها عبارتند از [:]8

ارتقاء فناوری

(در قبال هزینه پروانه و )...
تقسیم تسهیالت زیرساختی بین بهرهبرداران
د .آب .موضوعات مهم در این بخش عبارتند از:
ساختار بخش زیرساختی
منابع آب و محدودیتهای استفاده برای اهداف خاص
ایجاد منابع ذخیره

تدارک قراردادهای  PPPبا توجه به پیچیدگی این پروژهها معموالً

بررسیهای موشکافانه سازمانی (بهمنظور ارزیابی
ظرفیت سازمان دولتی در انجام پروژه و مشکالت انجام
آن؛
تصمیمگیری در مورد فرایند تدارک شامل شناسایی
مراحلی که در آنها تصویب دولت الزم است؛
توسعه پروژه و بررسیهای موشکافانه (مطالعات
امکانسنجی ،تعیین شرایط پایه قراردادی).... ،

تصفیه ،دفع ،بازیافت و استفاده از پساب

مالکها و کمیتههای ارزیابی

مدیریت سیالب

چارچوب زمانی و موارد قابل تحویل
تیم مذاکرهکننده قرارداد
انتصاب مشاور معامالت
پس از انجام این اقدامات توسط دولت ،سازمان اجرایی مربوطه
میتواند فرایند تدارک را آغاز کند.
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ب :فرایند تدارک

را بر عهده ميگيرد .در بين توافقات صورتگرفته ميان

SPV

هر چند مراحل کلی فرایند تدارک برنامههای مشارکت عمومی-

يا صاحب امتياز و طرفهاي ديگر ،دو توافقنامه از همه مهمتر

خصوصی در کشورهای مختلف کمابیش مشابه است ولی این

هستند كه يكي از آنها با دولت و ديگري با تأمينكنندگان مالي

مراحل در جزئیات و رویکرد با هم تفاوت دارند .این مراحل

منعقد ميشود .در واقع ،توافقنامهاي كه با دولت منعقد ميشود،

عبارتند از [:]8

مبناي توافقات آتي با سایر طرفين است [.]8

ارزیابی عالقه و تمایل بخش خصوصی؛
ارزیابی کیفی شرکتکنندگان در مناقصه؛

الف .توافقهاي قراردادی

 درخواست ارائه پیشنهاد از احراز صالحیتشدگان؛

توافقهاي قرارداری يك پروژه ميان مقام داراي اختيارات (مجاز)

تبادل اطالعات و دریافت بازخورد از شرکتکنندگان

در دولت و صاحب امتياز ميتواند در يك سند واحد ذكر شوند

در مناقصه؛

يا متشكل از چندين سند جداگانه باشند .تعميم مفاد احتمالي

نهاییسازی و انتشار اسناد مناقصه؛

چنين توافقهايي به دليل اختالف در بندهاي قانوني و رگوالتوري

ارزیابی و انتخاب پیشنهاد دهنده منتخب

در كشورهاي مختلف ،نوع و الگوي  ،PPPماهيت مشاركت بخش

مذاکرات قراردادی ،امضاء قرارداد و جمعبندی مالی

دولتي ،توافقات اجرايي (از جمله ،موضوعات مالي) ،بهرهبرداري

توافقهاي قراردادی ،مديريت قرارداد و
حل اختالف

از منابع عملياتي و متنوع ويژه بخش (خصوصي يا دولتي)،
موضوعات مربوط به فناوري و ساير مسائل مربوطه بسيار دشوار
است .با اين وجود ،همه موارد ذكرشده ،موضوعات مهمي هستند

در جريان اجراي پروژه های  PPPچندين طرف مشاركت دارند.

كه انتظار ميرود در توافقهای قراردادی مورد توجه قرار گرفته و

اين طرفها عبارتند از :دولت ،اسپانسر(های) پروژه ،بانكها و ساير

پوشش داده شوند [.]8

موسسات مالي ،كارشناسان ،تأمينكنندگان ،خريدار(ان) و اشخاص

ثالث .همانطور كه قب ً
ال توضيح داده شد ،اغلب بهمنظور اجراي

موضوعات مهمی که معموالً در یک قرارداد  PPPپوشش داده

میشوند ،عبارتند از [:]8

پروژه و بهرهبرداري از آن ،يك  SPVتأسيس میشود .جزئيات

تعاريف و تفاسير

اجرا و روش پرداخت توسط طرفين مشاركتكننده در پروژه مورد

تصدی قرارداد ،خاتمه قرارداد و حق دسترسی به سایت

مذاكره قرار گرفته و پس از توافق بهصورت توافقنامههاي مكتوب

پروژه

امضاشده توسط هر دو طرف مستند ميشود .در صورت تأسيس

تعهدات طرفین

 ،SPVاين شركت كانون و نقطه تمركز اين توافقات خواهد

پروژه ،سایت پروژه ،مالکيت زمین و سایر داراییها

بود .بهعبارت ديگر SPV ،درباره بيشتر موضوعات با طرفهاي

طراحی ،ساخت ،نصب ،بهرهبرداری ،تعمیر و نگهداری

مشارکت کننده در فرآيند به مذاكره ميپردازد .اگر نيازي به

مشارکت پیمانکاران فرعی

تأسيس  SPVنباشد ،صاحب امتياز ،مسئوليت اين توافقات و

تحویل تأسیسات پروژه

مذاكره با طرفين مختلف ،از جمله دولت درگير در فرآيند پروژه

الزامات عملکردی
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پرداختها و موضوعات مالی

فرایند جداگانهای نیز برای پایش عملکرد برنامه  PPPيك بخش

تعرفه ،حقالزحمه ،ماليات و نحوه جمعآوري و تخصيص

زیرساختی يا بهطور كلي ،يك كشور تعریف شود .فرآيند مديريت

آن

قرارداد نهتنها به مشخص شدن مسئوليتها ،بلكه به تعریف و

بیمه

انجام اقدامات اصالحی بهموقع در صورت انحراف از مفاد توافقات

تصفیه و دفع پسماند

قراردادی کمک میکند و در نتیجه ،در اجتناب از بروز اختالفات

مهندس مستقل

بين طرفين در مراحل بعدي بسیار مؤثر است .جنبههای کلیدی

ممیز مستقل

مدیریت قرارداد عبارتند از [:]8

الزامات قانونی و حل اختالف

مدیریت امور اداری قرارداد

تغییر در قوانین

مدیریت ارائه خدمات

غرامتها

مدیریت ارتباطات

فورس ماژور
فسخ قرارداد

ج .حل اختالف

حوادث ناشي از قصور و فسخ

مبناي قانوني براي حل اختالفات يكي ديگر از مالحظات مهم

مدیریت و پایش انطباق با الزامات عملکردی

در اجراي پروژههاي  PPPبه شمار ميآيد .طرفهاي بخش

جبران خسارت ناشی از نارضایتیهای عمومی

خصوصي (صاحب امتياز ،وامدهندگان و پيمانكاران) زماني كه

نمایندگیها و ضمانتنامهها

اعتماد داشته باشند هر گونه اختالفي ميان مقام مسئول طرف

رفع مسئولیت

قرارداد و ساير نهادهاي دولتي و صاحبامتياز ،يا بين صاحب
امتياز و طرفهاي ديگر (مانند ،كاربران يا مشتريان تاسيسات)،

آمادهسازي مستندات قرارداد يكي از وظايف مهم در جريان

يا بين خود طرفهاي بخش خصوصي ،ميتواند بهصورتي عادالنه

توسعه  PPPبهشمار ميآيد و مستلزم صرف زمان زيادي است.

ل شود ،تشويق ميشوند در پروژههاي  PPPمشاركت
و بهينه ح 

وجود اسناد و مدارك قراردادی استاندارد يا مدل/الگوي توافقهاي

كنند .اختالفات ممكن است در تمام مراحل پروژه  PPPبروز

قراردادی كه در آن شرايط و مفاد قرارداد بهصورت الگو وجود

يابند ،از جمله ،مراحل ساخت ،بهرهبرداري و تحويل نهايي پروژه

داشته باشد ،ميتواند كمك زيادي در اين رابطه كند .بدين ترتيب،

به دولت .روشهاي مورد توافق در حل اختالفات میان طرفين

با صرفهجويي در زمان الزم براي آمادهسازي اين مستندات ،فرایند
اداری تسهیل میشود [.]8

ب .مديريت قرارداد
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(متناسب با چارچوب قانونی کشور) معموالً در توافقات قراردادی
ذكر میشوند [.]8
چهارچوب قانوني حل اختالف ممكن است در تعدادي از قوانین
کشور شامل موارد زیر آمده باشد :قوانین مربوط به مشارکت

مديريت قرارداد يك فعاليت مهم در جريان اداره برنامه/پروژه PPP

عمومی  -خصوصی ،شركتها ،مالياتی ،رقابت ،حمايت از

است .به منظور اطمینان از تکمیل و بهرهبرداری رضایتبخش

مصرفكننده ،ورشكستگي ،بخشهاي زيرساختي ،امالك،

پروژه ،فرایند مدیریت باید ایجاد و برقرار شود .ممكن است

سرمايهگذاري خارجي ،مالكيت معنوي ،محيط زيست و ....

توافقهاي قراردادی ،مديريت قرارداد و حل اختالف

معموالً از روشهاي متداول مذاکره ،مصالحه یا وساطت ،ارزیابی
کارشناسي غیرالزامآور ،1بازنگري اختالفات فني توسط كارشناسان
مستقل ،داوری  /حکمیت یا دادرسی قانونی براي حل اختالف
استفاده میشود.
باید توجه داشت ساز و کارهای حل اختالف ،بهویژه زمانی که
انتظار میرود سرمایهگذاریهای گسترده توسط بخش خصوصی
خارجی انجام شود ،باید با روشهای بینالمللی مطابقت داشته
باشند .بهعنوان مثال ،میتوان از راهنمای 2تهیهشده توسط
كميسيون حقوق تجارت بينالملل سازمان ملل 3درباره پروژههاي
زيربنايي كه تأمين مالي آنها توسط بخش خصوصي انجام
میشود ،استفاده کرد [.]8

1- Non-binding expert appraisal
2- Legislative Guide on Privately Financed Infrastructure Projects
)3- The United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL
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 -50فضای سبز -مناطق صنعتی -پارکهای صنعتی (تابستان )1380

 -75فنآوری اطالعات -بخش سیزدهم :دموکراسی الکترونیکی (زمستان )1383

 -51تنظیم شرایط محیطی -بخش اول :استانداردهای عملکرد حسی-جلد اول:

 -76فنآوری اطالعات -بخش چهاردهم :انتخابات الکترونیکی (زمستان )1383

محیط روشنایی (پاییز )1380

 -77فنآوری اطالعات -بخش پانزدهم :حقیقت مجازی (تابستان )1384

 -52تنظیم شرایط محیطی -بخش اول :استانداردهای عملکرد حسی-محیطهای

 -78برگزاری مناقصههای دولتی (تصویب شده سال ( )1383تابستان )1384

صوتی و حرارتی (پاییز )1380

 -79چین دومین مصرفکننده انرژی در جهان ( تابستان )1384

 -53منظر سازی  -جلداول :طراحی کاشت (زمستان )1380

 -80مدیریت پروژه -استانداردهای مدیریت پروژه ( بخش اول .تابستان )1384

 -54منظرسازی  -جلد دوم :آبیاری و نگهداری منظر (زمستان )1380

 -81فن آوری اطالعات -بخش شانزدهم :توسعه فنآوری اطالعات در روستاها

 -55تنظیم شرایط محیطی -بخش دوم :سیستمهای کنترل محیط -جلد اول:

(عدالت اجتماعی) (پائیز )1384

تولید و کنترل حرارت (زمستان )1380

 -82فن آوری اطالعات -بخش هفدهم :مدیریت ارتباط با مشتریان (پائیز )1384

 -56تنظیم شرایط محیطی -بخش دوم :سیستمهای کنترل محیط -جلد دوم:

 -83مدیریت پروژه -استانداردهای مدیریت پروژه (بخش دوم ،زمستان )1384

تولید و کنترل نور و صدا (زمستان )1380

 -84مهندسی ارزش -بخش اول :اصول،مبانی و فرآیند (زمستان )1384

 -57منظر سازی -جلد سوم :راهبردهای تکمیلی آراستن مناظر (بهار )1381

 -85مدیریت پروژه -استاندادهای مدیریت پروژه (بخش سوم .زمستان )1384

 -58تنظیم شرایط محیطی -بخش دوم :سیستمهای کنترل محیط -جلد سوم:

 -86فن آوری اطالعات -بخش هجدهم :پایتخت الکترونیکی-تجلی عدالت اجتماعی

سیستم جامع محیطی (تابستان )1381

(تابستان )1385

 -59شهر سالم -توسعه (کالن شهر تهران) (تابستان )1381

 -87مدیریت پروژه -دفتر مدیریت پروژه(بخش اول -تابستان )1385

 -60فنآوری اطالعات -بخش اول :مفاهیم کلی (پائیز )1381

 -88متدولوژیهای كنترل پروژه (تابستان )1385

 -61منظرسازی -جلد چهارم (زمستان )1381

 -89صنایع انرژیبر ،نظریهها و دیدگاهها ( تابستان )1385

 -62فنآوری اطالعات -بخش دوم :مدیریت فنآوری اطالعات (زمستان )1381

 -90آشنایی مقدماتی با ارزیابی محیط زیست (پاییز )1385

 -63فنآوری اطالعات -بخش سوم :تجارت الکترونیکی (بهار )1382

 -91آشنایی با فرآوری های گازی ( CNG، LPG، LNGزمستان )1385

 -64فنآوری اطالعات -بخش چهارم :تجارت الکترونیکی "امنیت و تجارت بی سیم"

 -92رهنمونهایی برای توسعه (زمستان )1385

(تابستان )13829

 -93خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خلیجفارس (بهار )1386

 -65ساختمانهای سبز و پایدار (تابستان )1382

 -94متدولوژی مکانیابی صنایع (تابستان )1386

 -66فنآوری اطالعات -بخش پنجم :دولت الکترونیکی (تابستان )1382

 -95خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خلیج فارس (جلد دوم) ( تابستان )1386

 -67منظرسازی -جنگلهای مانگرو (حرا) :بخش اول -کلیات (پائیز )1382

 -96خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خلیج فارس (جلد سوم) ( تابستان )1386

 -68فنآوری اطالعات -بخش ششم :بازاریابی الکترونیکی (پائیز )1382

 -97معماری سبز( ،انرژی آفتاب در معماری) (پائیز )1386

 -69فنآوری اطالعات -بخش هفتم :شهرداری الکترونیکی (زمستان )1382

 -98معماری سبز( ،انرژی زمین گرمایی)(پائیز )1386

 -70فنآوری اطالعات -بخش هشتم :آموزش الکترونیکی (بهار )1383

 -99روند توسعه در خلیج فارس (نسخه چهارم) (پاییز )1386

 -71فنآوری اطالعات -بخش نهم :دانشگاه الکترونیکی (بهار )1383

 -100ایران ترانزیت (بهار )1387

 -72فنآوری اطالعات -بخش دهم :سیستمهای اطالعاتی مدیریتی ساختمان

 -101سوپر جاذبها (راهی برای گسترش فضای سبز و مقابله با کمبود آب)

(تابستان )1383

(تابستان )1387

 -73فنآوری اطالعات -بخش یازدهم :دانشگاه الکترونیکی (پائیز )1383

 -102روند توسعه در خلیج فارس و دریای عمان بخش پنجم (تابستان )1387

 -74فنآوری اطالعات -بخش دوازدهم :مدیریت پروندههای الکترونیکی (زمستان

 -103روند توسعه در خلیج فارس و دریای عمان بخش ششم (پائیز )1387

)1383

 -104بام سبز (پائیز )1387
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 -105احداث سامانههای گرمایش شهری (اردیبهشت )1388

معماري" (تابستان )1390

 -106روند توسعه در خلیج فارس و دریای عمان بخش هفتم (خرداد )1388

 -130روند خصوصيسازي فرودگاهها در جهان (پاييز )1390

 -107بحران جهانی و چشمانداز آینده (تابستان )1388

 -131شهر فرودگاهي بستري مناسب براي توسعه ورزش ملي و بينالمللي "شهر

 -108حمل و نقل همگانی (تابستان )1388

ورزشي" (پاييز )1390

 -109نانوفناوری ایمن (فرصتها و چالشها) (تابستان )1388

 -132معرفي پاككنندههاي طبيعي و سازگار با محيطزيست "بخش اول" (بهار

 -110از شهر فرودگاهی تا منطقه فرودگاهی (بخش اول)

)1391

 -111از شهر فرودگاهی تا منطقه فرودگاهی (بخش دوم)

 -133معرفي پاككنندههاي طبيعي و سازگار با محيطزيست "بخش دوم" (بهار

 -112بندر خشک (پائیز )1388

)1391

 -113شرق ایران خاستگاه توسعه ترانزیت منطقهای (پائیز )1388

 -134معرفي پاككنندههاي طبيعي و سازگار با محيطزيست "بخش سوم"

 -114صنعتیسازی ساختمان گامی بلند برای تامین مسکن مردم (زمستان )1388

(تابستان)1391

 -115مدیریت هوشمند خوردگی ،حفاظت كاتديك ،حفظ ثروت ملی (بهار )1389

 -135شهر فرودگاهي بستري مناسب براي توسعه صنايع دستي (تابستان )1391

 -116بيوگاز ثروتي نهفته در پسماندها (بهار )1389

 -136خطاهاي انساني؟ حوادث سازماني! (پاييز )1391

 -117اكوهتل حركتي جهاني به سوي گردشگردي پايدار (تابستان )1389

 -137سير تحول برنامهريزي اقتصاد فضايي (پاييز )1391

 -118فتوولتاتيك تلفيقي ،انرژي در كالبد معماري (تابستان )1389

 -138نقش دالر آمريكا در اقتصاد جهاني ،گنجهاي پنهان  30تريليون دالري آسيا

 -119اصالح الگوي استقرار جمعيت،گامي به سوي توسعه پايدار (پاييز )1389

(زمستان )1391

 -120نانوفناوري در معماري (زمستان )1389

 -139بام سبز گامي بلند در جهت توسعه پايدار (بهار )1392

 -121مديريت حمل بار ،گامي بلند در جهت توسعه اقتصادي كشور (زمستان

 -140نوآوري براي تاسيسات پايانه فرودگاه (بخش اول) (تابستان )1392

)1389

 -141نوآوري براي تاسيسات پايانه فرودگاه (بخش دوم) (تابستان )1392

 -122بازار مسافر هوايي بينالمللي ،گامي بلند در جهت توسعه اقتصادي كشور

 -142چالش فراروي ايران در عرصهي انرژي :توسعه بهرهبرداري از منابع نفت و

(زمستان )1389

گاز شيل (پاييز )1392

 -123نقش طراحی معماری در کاهش مصرف انرژی در ساختمان "معماری همساز

 -143نوآوري براي تاسيسات پايانه فرودگاه (بخش سوم) (زمستان )1392

با اقلیم و مشکالت ناشی از عدم توجه به آن" (بهار )1390

 -144كشورهاي مستقل همسود -نگاهي به دگرگونيهاي جغرافيايي سياسي/

 -124شهر فرودگاهي بستر توسعه گردشگري ،گامي بلند در جهت توسعه پايدار

اقتصادي منطقه (بهار )1393

اقتصاد كشور (بهار )1390

 -145نگاهي به معماري ديجيتال و نقش رباط در ساخت و ساز و معماري (بهار

 -125ارايه ضوابط و پيشنهادات طراحي براي افراد داراي كهولت ،ناتواني ،اختالل و

)1393

معلوليت در بخش زميني فرودگاه (بهار )1390

 -146نظام رگوالتوري ،نظام تنظيم و حفظ منافع و مصالح ملي

 -126نقش طراحي معماري در كاهش مصرف انرژي در ساختمان "نور روز در

(دولت ،توليدكننده و عرضهكننده ،مصرفكننده) (تابستان )1393

معماري" (تابستان )1390

 -147بام سبز در طراحي منظر پايدار ،بخش اول (پاييز )1393

 -127شهر فرودگاهي بستر توسعه تجارت ،چشمانداز تجارت جهاني ،چالشها و

 -148بام سبز در طراحي منظر پايدار ،بخش دوم (پاييز )1393

فرصتهاي ايران (تابستان )1390

 -149بام سبز در طراحي منظر پايدار ،بخش سوم (زمستان )1393

 -128توسعه صنايع نوين ،گامي بلند در جهت توسعه اقتصادي كشور "شهر
فرودگاهي بستري مناسب براي استقرار صنايع نوين" (تابستان )1390
 -129نقش طراحي معماري در كاهش مصرف انرژي در ساختمان "انرژي باد در
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نشریههاي تخصصی منتشر شده بخشهای مختلف گروه بينالمللي

 -7تدوين كتاب راهنماي برنامهنويسي سه بعدي )1382( OpenGL

رهشهر

 -8ترجمه كتاب "تنظيم شرائط محيطي"

 -1بازارچه صنايع دستي در كوهپايههاي شمال تهران (بخش شهر سالم) تير

 -9ترجمه كتاب "چگونه هواي پاكيزه بكاريم"

ماه1374

 HSE -10در سفر()1385

 -2بهينهسازي خدمات پرواز (بخش شهر سالم) ـ (دي ماه )1373

 -11با گياهان آب را تصفيه كنيم

 -3بهينهسازي بار ترافيكي بزرگراهها (بخش شهر سالم) (دي ماه )1373

 -12نانوفناوري براي همه ()1387

 -4پارك انرژيهاي نو (بخش شهر سالم) ـ (شهريور ماه )1373

 -13درختان در منظر شهري ()1389

 -5استفاده از مولتي ويژن در مراكز پرتردد شهري (بخش شهر سالم)

 -14آشنایی با راهکار مدیریت پروژه جامع (بهار )1389

(ارديبهشت ماه )1373

 -15كتاب آموزش نرمافزار )1389( Revit architecture 2009

 -6سازماندهي كاركردهاي بهينهي نمايشگرهاي ديجيتالي (بخش شهر سالم)

 -16ترجمه كتاب شهرهاي فرودگاهي قرن )1390( 21

اسفند ماه 1372

 -17منظرسازي پايدار براي همه (پاييز)1390

 -7شهرك ترافيكي كودكان (بخش شهر سالم) ـ (آذر ماه )1372

 -18مواد هوشمند و فناورينانو (كاربرد در معماري و طراحي داخلي) ()1390

 -8پارك پويش :انديشه سالم  /بدن سالم در شهرك فاطميه منطقة  20شهرداري

 -19ترجمه شهرهاي فرودگاهي جهان ()1391

تهران (بخش شهر سالم) ـ (آذر ماه )1372

 -20ترجمه هفت قانون طراحی شهری پایدار ،راهبردهای طراحی برای دنیای

 -9پژوهش در تاريخچه ،مفهوم و سير تحول "شهرسازي" و "شهر سالم"

پُست-کربُن ()1392

در فرهنگ ايران واسالم (بخش شهر سالم) ـ آبان ماه 1372

 -21طراحي ،برنامهريزي و ساخت هتلها ()1393

 -10اصول طراحي مراكز ديسپاچينگ (بخش انرژي) زمستان 1372

 -22شكل ،اندازه و رنگ درختان در طراحي منظر ()1393

 -11تحليل منطقهاي سيالب در حوضههاي شمالي تهران (بخش عمران آب)

 -23ساختمان پايدار ،اجراي سيستمهاي ساختمان ()1393

بهار 1373
 -12انتخاب محل و نوع سد براساس شرايط ژئومورفولوژي و ژئولوژي
(بخش عمران آب) زمستان 1372
 -13حقايقي در مورد شركتهاي بزرگ (بخش تحقيق و توسعه) زمستان 1372

كتابهاي زير نيز توسط گروه بينا لمللي رهشهر در دست چاپ
است:
 -1برنامهريزي شهري در اقليمهاي گرمسير
 -2گذشته و حال يك شاهكار معماري

ضمنا کتابهاي زیر توسط گروه بينالمللي رهشهر منتشر گردیده
است:
 -1بازنگري استانداردهاي صنعت آب كشور با همكاري وزارت نيرو
و سازمان برنامه و بودجه ( 25جلد)
 -2صرفه جويي در انرژي ( 20جلد)
 -3ترجمه كتاب "سازه پاركينگهاي طبقاتي" ()1372
 -4ترجمه كتاب "سازههاي آبي" ()1373
 -5تدوين كتاب "خودآموز اتوكد )1373( "12
 -6ترجمه كتاب "برنامهريزي و طراحي هتل" در سال  76توسط سازمان برنامه و
بودجه چاپ و توزيع شد.
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 -3آب شيرين کن و تصفيه آب پيشرفته

